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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Parkir 

Definisi Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang 

bersifat sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998). Lalu lintas 

pergerakan bolak balik atau hilir mudik dari tempat asal ke tempat tujuan atau 

sebaliknya melalui jalan sebagai penghubungnya dan akan berhenti disuatu tempat 

pemberhentian. Tempat pemberhentian yang di maksud adalah ruang parkir. 

Perencanaan fasilitas parkir sesuai tempatnya bisa menjadi salah satu cara 

pengendali lalu lintas, fasilitas parkir dapat berupa taman parkir dan/atau gedung 

parkir. 

2.1.1. Jenis Parkir 

Dengan pengelolahan tempat pemarkiran kendaraan bermotor yang rapi dan 

tepat, tidak akan mengganggu lalulintas dan akan mengevesiensi tata guna lahan. 

Jenis parkir dapat di klasifikasi menjadi (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 

1998) : 

2.1.2. Parkir Berdasarkan Penempatannya 

Berdasarkan penempatannya jenis parkir di golongkan menjadi parkir di 

jalan dan parkir di luar jalan (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).  

A. Parkir di Jalan (On Street Parking) 

 Pada jenis parkir di jalan menggunaan ruang tepi jalan pada bagian badan 

jalan sebagai fasilitas tempat parkir kendaraan bermotor. Jenis parkir di jalan 

sering ditemui pada kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, 

merupakan area pusat perdagangan serta area perkantoran dengan tidak mampu 

menampung penambahan jumlah kendaraan yang terparkir. Keuntungan jenis 

parkir ini bagi pengunjung, kendaraan bermotor yang terparkir dekat dengan 

tujuan dan tidak memerlukan penambahan biaya untuk fasilitas parkir. Tetapi 

akan menggangu arus lalu lintas seperti kemacetan, pengurangan salah satu 

kapasitas jalur yang jadikan fasilitas parkir dan memungkinkan terjadinya 

kecelakaan. Berdasarkan lokasinya parkir ini dibedakan menjadi : 
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1) Parkir di Daerah Perumahan  

Kebijakan mengenai perpakiran masih perlu di perhatikan, penataan ruang 

parkir yang rapi dan baik bisa mempengaruhi kelancaran lalu lintas, kelas jalan 

dan mengurangi tingkat kecametan seiring penambahan volume kendaraan. Pada 

daerah perumahan sering terdapat ruang yang tersedia atau ruang bebas sehingga 

memungkinkan  untuk terjadinya pemarkirkan kendaraan, seperti pada sepanjang 

trotoar jalan daerah perumahan. Pemakiran pada daerah perumahan menyebabkan 

penyempitan ruang gerak kendaraan bermotor, tetapi hal tersebut dapat 

mengurangi kecepatan kendaraan yang melintas dan meningkatkan keselamatan 

penghuni jalan secara tidak langsung. 

2) Parkir di Pusat Kota, Tidak Dikontrol (Uncontrolled)  

Kendaraan bermotor yang terparkir secara tidak terkontrol di pusat kota 

terdapat 4 alternatif pilihan yaitu :  

a. Pemakiran kendaraan sejajar ruas jalan atau parkir pararel 

b. Pemakiran kendaraan terhadap jalan secara diagonal atau membentuk 

sudut 

c. Pemakiran kendaraan secara diagonal atau tegak lurus pada tengah jalan 

yang cukup lebar. 

d. Pemakiran kendaraan tegak lurus atau membentuk 90° terhadap jalan 

 Diantara ke 4 alternatif pemakiran diatas, pemakiran kendaraan secara 

pararel paling tepat di gunakan. Selain kemungkinan kecil sebagai penyebab 

kecelakaan dan juga tidak memakan ruang terlalu banyak diantara alternatif 

pemakiran lainnya (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998). 
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Gambar 2.1 : Jalan Engku Putri 

Sumber : https://sindobatam.com/rambu-larangan-parkir-diabaikan- 
Pengendara.(2020) 

3) Parkir di Pusat Kota, Terkontrol (Controlled)  

Ada tiga jenis metode yang digunanakan oleh perencana transportasi :  

a. Pembatasan Waktu Parkir  

Metode ini dengan cara membatasi durasi kendaraan bermotor yang 

terpakir. Durasi tiap daerah tidak sama yaitu satu jam untuk kendaraan 

yang terparkir di dearah perkotaan adalah satu jam, Pada daerah 

pinggiran kota dan sekitarnya adalah dua jam sedangkan pada daerah 

tertentu seperti Bank atau kantor adalah 10 hingga 20 menit. 

b. Disc Parking  

Prinsip sistem parkir ini dengan menggunakan kartu atau disc parkir dan 

pengemudi akan menunjukkan disc ketika meninggalkan ruang parkir, 

waktu kendaraan yang masuk pada ruang parkir akan tercatat pada disc.  

c. Meteran Parkir 

Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu kebijakan pemerintah, 

pengemudi memarkirkan kendaraan pada bahu jalan yang diizikan 

menjadi oleh pemerintah setempat lokasi pemberhentian sementara. 

Lamanya pemakiran akan di hitung dengan alat ukur meteran parkir dan 

pengemudi akan membayar biaya pemakirannya sesuai dengan durasi 

kendaraan terparkir. 
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B. Parkir di Luar Jalan (Off Street Parking)  

Jenis parkir ini kendaraan terparkir diluar badan jalan (off street parking), 

dimana kendaraan terpakir pada lokasi fasilitas parkir yang sudah disediakan 

seperti lapangan parkir dan gedung parkir. Keuntungan dari parkir ini yaitu tidak 

menimbulkan hambatan pada jalan, kecelakaan dan kemacetan pada jalan. 

Umumnya jenis parkir ini diterapkan pada hotel, mall, kantoran atau tempat parkir 

terbuka untuk umum, berikut contoh parkir di luar jalan : 

1) Pelataran Parkir  

Pelataran parkir merupakan daerah lokasi terbuka yang dipergunakan 

sebagai tempat parkir kendraan bermotor atau disebut dengan taman parkir. Pada 

umumnya sering ditemukan pada lokasi pasar, pusat perdagangan, sekolahan 

maupun stadion olahraga. Tipe parkir ini membutuhkan lahan yang memadai 

sehingga tidak efektif diterapkan pada daerah pusat kota atau perkotaan dengan 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal- hal yang perlu ditimbangkan dalam 

merancang pelataran parkir yaitu jenis kendaraan terparkir, sudut parkir 

kendaraan, lebar gang, sirkulasi arus pejalan kaki dan kendaraan beserta dekorasi 

berupa tanaman. 

 
Gambar 2.2 : Pelataran Parkir 

Sumber : https://www.scribd.com/document/387645432/Area- 
Parkir.(2020) 
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2) Gedung Parkir Bertingkat  

Bentuk parkir ini sering ditemukan dan sangat cocok pada daerah pusat 

kota, dengan kapasitas daya tampung yang dapat direncanakan dan lebih banyak 

dari pelataran parkir sehingga pemanfaatan lahan digunakan secara 

efisien.Gedung parkir bertingkat dapat di kombinasikan dengan pusat kegiatan 

atau fungsi lain bangunan diatasnya, contohnya mall, perkantoran ataupun 

apartemen. Gedung parkir bertingkat di lengkapi dengan palang parkir otomatis 

dan papan penunjuk ruang parkir yang tersedia. Alternatif biaya parkir bergantung 

pada pihak pengelola parkir yaitu pemerintahan dan swasta. Pihak pengelola 

pemerintah telah menentukan biaya nominal minimal parkir yang tercantum pada 

Perda setempat. Pemerintah tidak mensubsidi kepada pihak pengelola swasta yang 

melibatkan parkis sebagai bisnis, sehingga tarif yang di kelola pihak swasta akan 

lebih tinggi dari seharusnya. Pihak pengelolan swasta perlu mendapatkan 

pengawasan dari pemerintahan sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan 

dan kerugian kepada pihak pengguna jasa.  

 
Gambar 2.3 : Gedung Parkir Bertingkat 

Sumber : Dari lapangan 

2.1.3. Parkir Berdasarkan Statusnya 

A. Parkir Umum 

Parkir umum merupakan daerah perparkiran berupa tanah , jalan dan 

lapangan yang bersifat umum digunakan. Parkir umum dikelola dan merupakan 
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milik  pemerintah daerah setempat, contoh tempat parkir umum yaitu parkir di 

badan jalan. 

B. Parkir Khusus 

Parkir khusus merupakan daerah perpakiran diluar lahan milik pemerintah 

daerah setempat dan dikelola oleh peseorangan ataupun pihak – pihak badan 

usaha , contoh parkir khusus yaitu gedung parkir dan pelataran parkir. 

C. Parkir Darurat 

Parkir darurat merupakan daerah perparkiran di tempat umum yang terdiri 

dari lahan milik pemerintah daerah setempat maupun swasta dan besifat darurat 

atau insidentil. 

2.2. Satuan Ruang Parkir (SRP) 

Departemen Jendral Perhubungan Darat (1998) menjelaskan Satuan ruang 

parkir (SRP) adalah luas ukuran area efektif yang direncanakan untuk 

memarkirkan satu kendaraan. Pada tempat parkir harus memperhatikan ruang 

tambahan untuk pergerakan kendaraan, markah jalan sebagai pemberi arah arus 

lalu lintas serta pembatas dengan daerah lain dan sudut parkir kendaraan. Sudut 

parkir kendaarann yang digunakan harus mempertimbangkan sebagai berikut 

(Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) : 

1. Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas  

Pemakiran sudut harus mempertimbangkan ukuran lebar jalan. Jika pada 

jalan yang kurang lebar dengan kecepatan kendaraan yang tinggi, lebih baik 

menggunakan pakir sejajar karena pakir sudut akan kemungkinan terjadi 

kecelakaan dan membahayakan keselamatan. Pemakiran sudut hanya diperizinkan 

pada jalan kolektor dan lokal dengan lebar yang mencukupi. 

2. Kondisi Jalan dan Lingkungan  

Pemilihan sudut akan mempengaruhi luas daerah parkir dan lebar jalan 

lingkaran pembelokkan. Semakin besar sudut yang di gunakan maka luas daerah 

tempat parkir masing- masing kendaraan akan semakin kecil dan juga semakin 

lebar jalan yang diperlukan untuk melakukan perputaran memasuki lokasi parkir. 

Pengelompokkan jenis kendaraan untuk menentukan satuan ruang parkir terbagi 

menjadi tiga jenis, yaitu diperlihatkan pada tabel berikut :  
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Tabel 2.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) 

No Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m) 

1 

a. Mobil penumpang untuk golongan I 

b. Mobil penumpang untuk golongan II 

c. Mobil penumpang untuk golongan III 

2,30 x 5,00 

2,50 x 5,00 

3,00 x 5,00 

2 Bus / Truck 3,40 x 12,50 

3 Sepeda Motor 0,75 x 2,00 

Sumber : (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998) 

2.3. Ekuivalen Mobil Penumpang 

Dalam arus lalu lintas, menurut ekuivalen mobil penumpang merupakan 

faktor mengkonversi satuan kendaraan / jam menjadi satuan mobil penumpang per 

jam (smp/jam). Nilai emp pada tiap jenis kendaraan berbeda – beda, untuk 

kendaraan ringan LV (Low Vechicle) atau mobil penumpang golongan I memiliki 

nilai emp = 1,0. Pada kendaraan tak bermotor (UM) tidak memiliki nilai emp 

karena dikategorikan sebagai hambatan samping (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia, 1997). 

2.4. Regulasi Parkir  

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan 

aturan dan pembatasan. Regulasi parkir adalah suatu aturan atau kebijakan terkait 

sistem parkir. Aturan perparkiran di Indonesia secara umum tertuang dalam 

Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Regulasi parkir 

pada kota batam dtercantum dalam perda kota batam no. 3/2018 tentang 

penyelenggaraan dan retribusi parkir.  

2.5. Lingkungan Perumahan 

Menurut KBBI lingkungan adalah daerah yang mencakupi di dalamnya, 

sedangkan perumahan adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal yang terdiri 

dari sekelompok rumah dan difasilitasi dengan prasarana serta sarana 
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lingkungannya. Menurut SNI 03-1773-2004 Lingkungan perumahan adalah 

sekelompok rumah yang terdapat di dalam kawasan perkotaan yang 

perencanaannya wajib berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta 

dokumen – dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Berdasarkan SNI 03-1773-2004 persyaratan pembangunan lingkungan 

perumahan di kawasan perkotaan, sebagai berikut :  

1. Perencanaan lingkungan perumahan wajib mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah, dokumen – dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah daerah serta pembangunannya wajib dilakukan oleh sekelompok 

orang teknis yang terjamin dan diakui. 

2. Perencanaan lingkungan perumahan wajib memenuhi syarat teknik, 

ekologis dan administrasi serta meliputi prasarana dan sarana lingkungan 

hunian yang marupakan bagian dari sistem layanan umum. 

3. Perencanaan lingkungan perumahan wajib memiliki pusat kegiatan dengan 

sektor ekonomi, sosial dan budaya dengan skala 250 penduduk (skala 

terkecil) hingga 120.000 penduduk (skala terbesar). 

4. Perencanaan rumah hunian wajib memenuhi persyaratan administrasi, 

sertifikasi tanah, perizinan layak huni, teknis kesehatan dan keselamatan 

berdasarkan SNI serta ketentuan lainnya dari pemerintahan daerah. Selain 

memenuhi persyaratan di atas, wajib mencakupi asas kemudahan, kegunaan, 

keselamatan dan kemandirian kepada orang yang memiliki kekuranganfisik 

atau mental berdasarkan isi  Kepmen No. 468/Thn. 1998. 

2.5.1. Jalan di Lingkungan Perumahan 

Berdasarkan SNI 03-1773-2004 Tata cara perencanaan lingkungan 

perumahan di perkotaan, jalan di lingkungan perumahan terbagi menjadi : 

1. Jalan Lokal Sekunder : 

a) Lebar Jalur : ± 3,0m - 7,0 m. Kecepatan rencana > 10 km/jam. 

b) Fungsi : penghubung jalan poros perumahan dengan jalan arteri/ 

kolektor / lokal dan pusat lingkungan permukiman. 

c) Karena merupakan jalan pemukiman, kendaraan angkutan bus dan truk 

tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini. 

d) Jalan lokal sekunder terbagi menjadi kelas satu hingga tiga 
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2. Jalan Lingkungan : 

a) Lebar jalur : ± 4 m. Kecepatan rencana < 30 km/jam. 

b) Fungsi : penghubung permukiman dengan pusat lingkungan. lainnya dan 

akses hirarki jalan yang lebih besar seperti jalan lokal sekunder. 

c) Jalan khusus dilalui kendaraan- kendaraan kecil (kendaraan beroda dua 

dan empat). Desain jalan oleh developer, status tanahnya milik negara 

sebagai prasarana umum dengan pembangunan. pemeliharaan, dan 

perbaikan dilakukan oleh warga sekitar atau penyedia jasa.  

d) Jalan lingkungan terbagi menjadi kelas satu dan dua. 

 
Gambar 2.4 : Jalan di Lingkungan Perumahan 

Sumber : (SNI 03-1733-2004, 2004) 
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Tabel 2.2 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan 

Hirarki 
Jalan  

Perumahan 

Dimensi dari Elemen- Elemen Jalan Dimensi pada Daerah Jalan 

GSB 
Min. 
(m) 

Ket. 

P
er

ke
ra

sa
n 

(m
) 

B
ah

u 
Ja

la
n 

(m
) 

P
ed

es
tr

ia
n 

(m
) 

T
ro

to
ar

 (
m

) 

Damaja 
(m) 

Damija 
(m) 

Dawasja 
Min. (m) 

Lokal 
Sekunder I 

3.0-7.0 
(mobil-
motor) 

1.5-2.0 
(darurat 
parkir) 

1.5  
(pejalan 
kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 10.0-
12.0 

13.0 4.0 10.5 ‐‐‐

Lokal 
Sekunder II 

3.0-6.0 
(mobil-
motor) 

1.0-1.5 
(darurat 
parkir) 

1.5  
(pejalan 
kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 10.0-
12.0 

12.0 4.0 10.0 ‐‐‐ 

Lokal 
Sekunder III 

3.0 
(mobil-
motor) 

0.5 
(darurat 
parkir) 

1.2  
(pejalan 
kaki, 
vegetasi, 
penyandang 
cacat roda) 

0.5 8.0 8.0 3.0 7.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

Lingkungan 
I 

1.5-2.0 
(pejala
n kaki, 
penjual 
dorong) 

0.5  ‐‐‐ 0.5 3.5-4.0 4.0 2.0 4.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

Lingkungan 
II 

1.2 
(pejala
n kaki, 
penjual 
dorong) 

0.5  ‐‐‐ 0.5 3.2 4.0 2.0 4.0 Khusus 
pejalan 
kaki 

Sumber : (SNI 03-1733-2004, 2004) 
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2.5.2. DAMAJA, DAMIJA dan DAWASJA 

Damaja (daerah manfaat jalan) merupakan ruang sepanjang jalan yang 

terbatasi lebar, tinggi dan kedalaman yang diperuntukkan  bagian- bagian jalan. 

Damija (daerah milik jalan) merupakan ruang sepanjang jalan yang terbatasi dan 

dikuasai oleh pembina jalan, berfungsi untuk Damaja, penambahan jalur dan 

pelebaran jalan. Dawasja (daerah pengawasan jalan) merupakan ruang sepanjang 

jalan yang berfungsi sebagai pandangan bebas bagi pengemudi dan pengamanan 

konstruksi jalan dengan batas lebar dan tinggi tertentu yang berada di luar Damija. 

 
Gambar 2.5 : Bagian – Bagian Jalan 
Sumber : (SNI 03-1733-2004, 2004) 
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