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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Jalan Lingkungan Perumahan : 

a. Jalan Lokal Sekunder I 

1) Lebar jalan sangat luas (±7-8 m pada lebar perkerasan jalan) dan  mobil 

yang terparkir di jalan lingkungan perumahan sangat minim. 

2) Setiap rumah memiliki garasi dan terdapat beberapa rumah dapat 

memarkirkan lebih dari satu mobil. 

3) Sangat nyaman dilalui, karena hampir setiap mobil terparkir di dalam 

garasi. 

4) Penurunan kapasitas ruang jalan yang diakibatkan kendaraan terparkir 

pada salah satu perumahan sebesar 19,35%. 

b. Jalan Lokal Sekunder II 

1) Lebar jalan luas (±5-6 m pada lebar perkerasan jalan) dan terdapat 

beberapa mobil yang terparkir di jalan lingkungan perumahan tetapi 

tidak sebanyak pada perumahan dengan jalan lokal sekunder III. 

2) Setiap rumah memiliki garasi. 

3) Nyaman dilalui, karena sebagian mobil terparkir di dalam garasi. 

4) Penurunan kapasitas ruang jalan yang diakibatkan kendaraan terparkir 

pada salah satu perumahan sebesar 20%. 

c. Jalan Lokal Sekunder III 

1) Lebar jalan luas (±3 m pada lebar perkerasan jalan) dan sepanjang jalan 

terpenuhi dengan mobil yang terparkir di jalan lingkungan perumahan. 

2) Terdapat rumah yang memiliki dan tidak memiliki garasi / terenovasi 

sebagai ruang lebih rumah. 

3) Kurang nyaman dilalui, karena mobil yang terparkir hampir terdapat di 

setiap segmen jalan perumahan. 

4) Penurunan kapasitas ruang jalan yang diakibatkan kendaraan terparkir 

pada salah satu perumahan sebesar 37,5%. 
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2. Kebijakan terkait perparkiran di jalan lingkungan : 

a. Aturan larangan perparkiran di jalan lingkungan tidak tercantum dalam 

perda perparkiran kota Batam, sehingga kesadaran masyarakat kota Batam 

masih sangat minim dan terbiasa melakukan perparkiran di jalan lingkungan 

perumahan. 

b. Perda perparkiran kota batam lebih terfokus pada larangan perparkiran di 

rumija dan retribusi parkir. 

5.2. Saran 

1. Pemerintahan kota batam dapat memberikan sosialisasi terkait parkir di 

jalan lingkungan perumahan untuk mendorong kesadaran masyarakat kota 

Batam. 

2. Bagi masyarakat kota Batam yang ingin merenovasi rumahnya, diharapakan 

tidak menggantikan garasi / carport sebagai ruangan lebih rumah. Jika perlu 

setiap perumahan baru difasilitasi lapangan parkir komplek. 

3. Pemerintahan kota batam dapat menerapkan sistem fasilitas parkir bebas di 

bahu jalan pada beberapa lokasi jalan tertentu dengan jadwal waktu yang 

ditentukan. 
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