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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 

 

2.1 DASAR TEORI RUMAH SAKIT 
Sebelum melangkah pada perencanaan ruang parkir rumah sakit, maka 

perlu diketahui hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit agar menjadi 

jelas berbagai definisi dan informasi yang digunakan selama proses analisa 

data.  

Rumah sakit merupakan ruang publik yang memiliki peran dalam 

pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit dapat 

memiliki fungsi dan karateristik berbeda dalam menjalankan kegiatannya, hal 

ini desesuaikan dengan jenis rumah sakit tersebut.  

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit 
Pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 159b tahun 1988 tentang 

Rumah Sakit, telah diterangkan pengertian rumah sakit sebagai berikut: 

a. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan 

sub-spesialistik. 

b. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin 

ilmu. 

c. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit umum yang dipergunakan 

untuk tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1,S2,S3. 

Dalam perkembangannya, penetapan suatu Rumah Sakit Umum 

menjadi  Rumah Sakit Pendidikan memiliki ketentuan tersendiri sesuai 

dengan keberadaan dan kepemilikan aset  rumah sakit itu sendiri. Pasal 5 

Peratuturan Menteri Kesehatan nomor 159b tahun 1988 telah ditentukan 

cara penetapan rumah sakit pendidikan, yaitu: 

a. Rumah sakit pendidikan harus ditetapkan bersama oleh Menteri 

Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan menteri dari 

instansi yang memiliki dan menyelenggarakan rumah sakit tersebut. 
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b. Rumah sakit pendidikan milik pemerintah daerah ditetapkan bersama 

oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 

Menteri Dalam Negeri. 

c. Rumah sakit swasta yang dipergunakan untuk pendidikan tenaga medik 

harus lebih dahulu mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia. 

 

Untuk klasifikasi rumah sakit umum di Indonesia mengacu pada Pasal 

13 Peratuturan Menteri Kesehatan nomor 159b tahun 1988 yang 

membedakan kelas rumah sakit menjadi: 

a. Kelas A, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

spesialistik luas dan sub-spesialistik luas. 

b. Kelas BII, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

spesialistik luas dan sub-spesialistik terbatas. 

c. Kelas BI, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

sekurang-kurangnya 11 jenis speasialistik. 

d. Kelas C, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 

spesialistik dasar lengkap. 

e. Kelas D, mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. 

 

2.1.2 Tenaga Kerja Rumah Sakit 
Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, rumah sakit membutuhkan 

tenaga kerja untuk menjalankan seluruh aktifitas yang ada, sehingga dapat 

mencapai target-target pekerjaan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

sebuah rumah sakit beranekaragam dan harus mampu bekerja sama agar 

mampu memberikan pelayanan yang maksimal termasuk kepuasan pada 

pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan standardisasi ketenagakerjaan yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI pada Pasal 1 Nomor 262 Tahun 1979: 

a. Tenaga medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi 

dan pascasarjananya yang memberikan pelayanan medis dan pelayanan 

penunjang medis. 

b. Tenaga Para Medis Perawatan adalah lulusan sekolah atau akademi 

perawat kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna. 
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c. Tenaga Para Medis Non Perawat adalah seorang lulusan sekolah atau 

akademi bidang kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan 

penunjang 

d. Tenaga Non Medis adalah seseorang yang mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang tidak termasuk pendidikan huruf a,b, dan c diatas. 

 

Adapun jumlah minimum tenaga kerja yang harus disediakan oleh 

rumah sakit jika didasarkan pada kelas dan jumlah tempat tidur rawat 

inapnya adalah: 

Tabel 2. 1  Kofisien perbandingan tempat tidur rawat inap  
rumah sakit kelas b terhadap kebutuhan tenaga kerja 

Keterangan Perbandingan

Tempat Tidur : Tenaga Medis 4 s/d 7  :  1

Tempat Tidur : Perawatan 2 : 3-4

Tempat Tidur : Non Perawatan 3  :  1

Tempat Tidur : Non Medis 1  :  1
 

 (Sumber: Kepmenkes RI, nomor 262 tahun 1979) 
 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan1979 Seperti yang tertera 

pada Tabel 2.1 diatas, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu 

rumah sakit, telah ada standar dari pemerintah. Pada keputusan tersebut 

yang menjadi parameter utama dalam menentukan jumlah tenaga kerja 

adalah parameter tempat tidur rawat inap. 

Dengan nomor peraturan dan pasal yang sama seperti di atas,  telah 

disertakan pula lampiran yang menjelaskan jenis-jenis pekerjaan apa saja 

yang termasuk dalam empat kelompok kerja yang telah ditetapkan, seperti 

terlihat dibawah ini: 

a. Tenaga Medis 

Dokter ahli Dokter Gigi 

Dokter umum  dan lain-lain 

b. Para Medis Perawatan 

Penata rawat Perawatan kesehatan 

Bidan perawat khusus dan lain-lain 
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c. Para Medis Non Perawatan 

Analisa Penata rontgen 

Sarjana muda fisioterapi Sarjana muda gigi 

Asisten apoteker Penata anestesi 

Tenaga sanitasi dan lain-lain 

d. Tenaga Non Medis 

Sarjana administrasi Apoteker 

Sarjana kimia Sarjana jiwa 

SLA SLP 

SD     dan lain-lain 

 

2.2 TINJAUAN UMUM PERPARKIRAN 
Persoalan transportasi menyangkut dua jenis lalu lintas, yakni lalu lintas 

bergerak dan lalu lintas berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tujuan 

dan bila itu terjadi bagaimana halnya dengan kendaraan? Kendaraan akan 

diparkir, bahkan dalam keadaan hal tertentu ditinggalkan. 

Untuk pemberhentian kendaraan dibutuhkan sarana penunjang sebagai 

tempat parkir agar kendaraan yang berhenti untuk suatu hal bisa 

mendapatkan fasilitas yang memadai. Tempat parkir merupakan fasilitas 

penunjang sebagai sarana pemberhentian kendaraan yang juga merupakan 

bagian dari elemen transportasi. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi 

lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dapat membangkitkan 

pergerakan perjalanan harus, disediakan fasilitas pelayanan parkir yang 

mencukupi. Dewasa ini keterbatasan penyediaan fasilitas pelayanan parkir 

merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, 

tidak terkecuali Kota Semarang. 

2.2.1 Parkir Sebagai Elemen Transportasi  
Fasilitas parkir merupakan bagian penting total sistem transportasi. 

Perencanaan dan pendesainan fasilitas ini membutuhkan suatu pemahaman 

tentang karateristik kendaraan, perilaku pengemudi, operasi  parkir, dan 

karateristik pembangkitan parkir dari tata-guna lahan berbeda yang dilayani. 

Parkir adalah salah satu kegiatan kota yang rumit, karena sering terjadi 

perebutan ruang parkir, baik yang terletak di jalan maupun luar-jalan. 
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Idealnya, seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan parkir 

persis di depan tempat yang dituju, untuk menghindari perlunya yang 

bersangkutan berjalan kaki, tetapi kemewahan ini tidak selalu 

memungkinkan. Ruang jalan lebih menguntungkan digunakan untuk lalu 

lintas yang bergerak. 

 

2.2.2 Peran dan Fungsi Parkir 
Peran parkir dalam sistem transpotasi kota adalah bahwa tempat parkir 

telah menjadi  suatu rangkaian kompleks yang saling mendukung dengan 

pola jaringan jalan dan karakteristik tata guna lahan tertentu, dimana tempat 

inilah yang akan membedakan antara tempat pergerakan dan tempat untuk  

pemberhentian. Sedangkan fungsi parkir dalam perencanaan kota 

khususnya sistem transportasi adalah sebagai penyedia tempat menyimpan 

kendaraan bagi tujuan akhir suatu pergerakan kendaraan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa parkir 

merupakan sarana pemberhentian dari serangkaian pergerakan yang 

dilakukan oleh manusia sehubungan dengan kegiatannya yang 

menggunakan jaringan jalan sebagai prasarana penghubung. 

 

2.3 DASAR TEORI PARKIR 
Untuk mengenal perparkiran maka perlu menggali lebih banyak sumber 

informasi sebagai dasar teori. Dari hasil studi pustaka, ada beberapa teori 

perparkiran yang bisa digunakan sebagai landasan untuk mendalami seluk-

beluk parkir, yaitu karateristik parkir, tipe parkir, dan satuan ruang parkir. 

2.3.1 Karateristik Parkir 
Terdapat beberapa pengertian istilah perparkiran serta hal-hal yang 

berkaitan.  Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya, yaitu: 

a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 

1996) 

b. Tempat parkir adalah tempat menghentikan dan menaruh kendaraan 

(sepeda, motor, bus, mobil) untuk beberapa saat (Badudu dan Sutan M. 

Zain, 2001) 



 

13 

c. Durasi parkir adalah informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui lama 

suatu kendaraan parkir (Tamin, 1997) 

d. Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang telah menggunakan ruang 

parkir pada suatu lahan parkir tertentu dalam satu satuan waktu tertentu 

(biasanya per hari), (Tamin, 1997). 

e. Kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat dilayani oleh 

suatu lahan parkir selama waktu pelayanan (Tamin, 1997). 

 

2.3.2 Tipe Parkir 
Tipe parkir dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan jenis dan penempatan fasilitas parkir, Joseph de Chiara 

dan Lee Koppelman 1994 membedakannya menjadi:  

1. Parkir di tepi jalan (on street parking) 

Parkir di tepi jalan ini mengambil tempat di sepanjang jalan dengan 

atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatasan parkir. Dimana 

fasilitas ditempatkan pada: 

a) Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir 

b) Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir 

2. Parkir tidak di jalan (off street parking) 

Cara ini memperbolehkan kendaraan menempati pelataran parkir 

tertentu di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau di dalam 

bangunan khusus parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk 

untuk tempat mengambil karcis parkir dan pintu pelayanan keluar 

untuk menyerahkan karcis parkir sehingga dapat diketahui secara 

pasti jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan 

parkir. Yang termasuk dalam off street parking antara lain: 

a) Parking Lot / Surface Car parks 

 Adalah fasilitas parkir berupa suatu lahan yang terbuka di atas 

pemukaan tanah.  Fasilitas ini memerlukan lahan yang luas. 

b) Multi storey Car Parks 

 Adalah fasilitas parkir di ruangan tertutup yang berupa garasi 

bertingkat. Fasilitas ini cukup efektif pada saat ketersediaan lahan 

terbatas atau mahal. 
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c) Mechanical Car Parks 

 Adalah fasilitas parkir di ruangan tertutup yang berupa garasi 

bertingkat dan dilengkapi dengan lift atau elevator yang berfungsi 

untuk mengangkut kendaran ke lantai yang dituju. 

d) Underground Car Parks 

Adalah fasilitas parkir yang dibangun pada basement Multi Storey 

atau dibawah suatu ruang terbuka.  

Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada on street 

parking, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh: 

1) Luas dan bentuk pelataran parkir. 

2) Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan). 

3) Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir). 

4) Dimensi ruang parkir. 

 

b. Menurut posisi parkir 

Bila ditinjau dari  posisi, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas 

Parkir 1996 membedakan parkir menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Parkir sejajar dengan sumbu jalan/parallel (bersudut 180º) 

 Posisi parkir ini untuk on street parking mempunyai keuntungan yaitu 

reduksi lebar jalan tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu 

gerakan lalu lintas, akan tetapi panjang yang terpakai akan lebih besar 

akibatnya hanya akan mampu menampung sedikit kendaraan. 

2. Parkir bersudut 30º, 45º, 60º dengan sumbu jalan 

Pada on street parking, cara parkir seperti ini dapat menjadi salah satu 

jalan tengah yang diambil untuk mereduksi lebar badan jalan. 

Sedangkan pada off street parking bermanfaat untuk mencari efisiensi 

penggunaan ruang parkir. 

3. Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90º) 

 Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung 

kendaraan lebih banyak daripada posisi parkir lainnya, tetapi lebih 

banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan. 
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c. Status  parkir 

Dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 status 

parkir dikelompokkan menjadi: 

1. Parkir umum 

Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, 

jalan-jalan atau lapangan-lapangan yang dimiliki/dikuasai dan 

pengelolaanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Parkir khusus 

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah 

yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga. 

3. Parkir darurat  

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum, baik 

menggunakan tanah, jalan atau lapangan milik atau penguasaan 

pemerintah daerah atau swasta karena kegiatan insidentil. 

4. Taman parkir 

Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang 

dilengkapi fasilitas sarana perparkiran yang pengelolaannya 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

5. Gedung parkir 

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat 

parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah 

atau pihak yang mendapat ijin dari Pemerintah Daerah. 

 

2.3.3 Satuan Ruang Parkir (SRP) 
Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk 

meletakkan kendaraan, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.  Pada 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, SRP digunakan 

untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Untuk menentukan satuan ruang 

parkir didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

a. Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang 

Gambar 2.1 memperlihatkan beberapa variabel dimensi kendaraan yang 

berpengaruh dalam perancangan layout ruang parkir. 
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Gambar 2. 1  Dimensi mobil penumpang 

(Sumber: Neufert,1996) 
 

b. Ruang bebas kendaraan parkir 

Ruang bebas  kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan 

longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat 

posisi pintu kendaraan dibuka, yang diukur dari ujung luar pintu ke badan 

kendaraan parkir yang ada disampingnya. 

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu 

kendaraan dengandengan kendaraan yang diparkir disampingnya pada 

saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang arah memanjang 

diberikan di depan kendaraan untuk menghindari benturan dengan 

dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (aisle).  Jarak bebas arah 

lateral di ambil sebesar 5 cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 

30 cm. 

 

c. Lebar bukaan pintu kendaraan 

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai 

kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir. Sebagai contoh, lebar 

bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar 

bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat kegiatan perbelanjaan. 

Dalam hal ini, karakteristik pengguna kendaraan yang memanfaatkan 

fasilitas parkir dipilih menjadi tiga  golongan seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.2 berikut ini: 
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Tabel 2. 2  Lebar bukaan pintu kendaraan mobil penumpang 

(Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir,1996) 

 

Dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, seperti 

tertera pada Tabel 2.2, ditentukan standar lebar bukaan pintu kendaraan 

yang parkir bervariasi, disesuaikan dengan penggolongan kendaraan 

mobil penumpang itu. Lebar bukaan pintu yang paling lebar dimiliki oleh 

mobil penumpang penderita cacat dengan Golongan III. 
 

d. Penentuan Satuan Ruang Parkir 

Penentuan satuan ruang parkir berdasarkan jenis kendaraan 

dikelompokan menjadi dua jenis seperti bawah ini: 

Tabel 2. 3  Dimensi mobil penumpang (SRP) 

 (Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 

 

Dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, seperti 

tertera pada Tabel 2.3, luasan satuan ruang parkir (SRP) tiap golongan 

kendaraan mobil penumpang dan sepeda motor berbeda-beda. Luasan 

Jenis Bukaan Pintu Pengguna dan/atau Peruntukan 
Fasilitas Parkir Gol 

Pintu depan/belakang terbuka 
tahap awal 55 cm. 

• Karyawan/pekerja kantor  
• Tamu/pengunjung pusat     kegiatan 

perkantoran, perdagangan, 
pemerintahan, universitas  

 
 

I 

 
Pintu depan/belakang terbuka 
penuh 75 cm  

• Pengunjung tempat olahraga, pusat 
hiburan/ rekreasi, hotel, pusat per-
dagangan eceran/swalayan, rumah 
sakit, bioskop  

 
 

II 

Pintu depan terbuka penuh 
dan ditambah untuk 
pergerakan kursi roda  

 
• Orang cacat  

 
III 

Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir (m²) 

1. a. Mobil penumpang untuk golongan 1 
b. Mobil penumpang untuk golongan 2 
c. Mobil penumpang untuk golongan 3 

2.  Sepeda Motor 

2,30 x 5,00 
2,50 x 5,00 
3,00 x 5,00 
0,75 x 2,00 
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terbesar dimiliki oleh Mobil Penumpang Golongan III sebesar 3x5 m2 dan 

untuk sepeda motor sebesar 0,75x2 m2. 

 

Sedangkan besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan yang 

telah distandarkan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 

1996 adalah sebagai berikut : 

a. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang  

SRP untuk mobil penumpang ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut :  
B = 170 L = 470 Bp = 230 = B + O + R 

R = 5 a1 = 10 Lp = 500 = L + a1 + a2 
O = 55 a2 = 20 Bp = 230, Lp = 500
B = 170 L = 470 Bp = 250 = B + O + R 
R = 5 a1 = 10 Lp = 500 = L + a1 + a2 
O = 75 a2 = 20 Bp = 250, Lp = 500
B = 170 L = 470 Bp = 300 = B + O + R 
R = 50 a1 = 10 Lp = 500 = L + a1 + a2 
O = 80 a2 = 20 Bp = 300, Lp = 500

B= Lebar total kendaraan
O= Lebar bukaan pintu
R= Jarak bebas arah lateral
L= Panjang total kendaraan

A1-a2= Jarak bebas arah longitudinal

Gol I : 

Gol II : 

Gol III : 

Keterangan :

 
Gambar 2. 2 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk  

Mobil Penumpang (dalam cm) 
 

Berdasarkan peraturan Departemen Perhubungan pada Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 seperti tertera pada 

Gambar 2.2, maka diketahui bahwa pengaturan  penempatan ruang 

parkir untuk kendaraan mobil penumpang, terbagi menjadi tiga golongan 

dan memiliki ukuran ruang tertentu sesuai golongannya. 

Satuan ruang parkir untuk penderita cacat khususnya bagi mereka yang 

menggunakan mereka yang menggunakan alat bantu mekanis seperti 

kursi roda dan tongkat perlu mendapat perhatian khusus, karena 

diperlukan ruang bebas yang lebih lebar untuk memudahkan pergerakan 

penderita cacat untuk keluar dan masuk kendaraan. Penempatan 

lokasinya sedemikian rupa, sehingga memiliki akses yang baik ke tempat 

kegiatan. Pada penggolongan jenis kendaraan, maka kendaraan 

penderita cacat fisik termasuk pada Golongan III. Minimum dua tempat 

parkir per lahan harus dirancang untuk digunakan oleh para cacat fisik 

atau paling sedikit satu tempat parkir per 20 kendaraan, dalam hal ini 



 

19 

yang mana saja yang lebih besar. Tempat-tempat ini harus diletakkan 

sedekat mungkin terhadap jalan masuk dari bangunan, dan kalau bisa 

tidak lebih dari 100 kaki atau 30,5 meter (Joseph de Chiara dan Lee 

Koppelman 1994). 

 

b. Satuan Ruang Parkir untuk sepeda motor 

SRP untuk sepeda motor ditunjukkan dalam Gambar 2.3 berikut: 

 
Gambar 2. 3  Satuan Ruang Parkir untuk sepeda motor 

 

Dari  Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 seperti 

pada Gambar 2.3, maka untuk sepeda motor pengaturan  penempatan 

ruang parkirnya memiliki ukuran lebar 0,7 m, panjang total 2 meter 

(terbagi menjadi panjang kendaraan 1, 75 m, jarak bebas depan 5 cm , 

jarak bebas belakang 20 cm). 

 

2.4 PENENTUAN JUMLAH RUANG PARKIR 
Jumlah ruang parkir rumah sakit tak lepas dari perkembangan parkir 

yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a. Perkembangan aktifitas 

Bangkitan yang timbul akan semakin besar jika suatu daerah atau 

kawasan mengalami perkembangan aktifitas. Rumah sakit juga akan 

semakin besar bangkitan perjalanannya, jika jenis pelayanan dan 

fasilitas kesehatan yang disediakan banyak. Jika terjadi seperti ini, maka 

perjalanan yang menuju dan dari rumah sakit akan besar, sehingga 

masyarakat pengguna layanan akan menggunakan moda transportasi 

yang sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Penggunaan moda 

transportasi ini akan mendorong kebutuhan akan fasilitas transportasi, 

tidak terkecuali ruang parkir.   
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b. Tingkat kepemilikan kendaraan 

Masyarakat yang punya kepentingan di rumah sakit akan memilih moda 

transportasi yang umum atau pribadi. Jika rasio kepemilikan kendaraan 

tinggi, maka kemungkinan penggunaan kendaraan pribadi juga akan 

tinggi, sehingga dibutuhkan ruang parkir yang semakin banyak. 

c. Perkembangan luas lahan  

Ketersediaan lahan dan harga yang murah akan menjadikan harga 

parkir murah, sedangkan jika berlaku sebaliknya, maka akan membuat 

harga parkir tinggi. Harga parkir rendah membuat masyarakat tidak 

khawatir dengan biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan 

kendaraan pribadi sehingga ruang parkir yang disediakan akan lebih 

banyak, namun dengan harga parkir tinggi akan menjadikan perjalanan 

biaya tinggi dan membuat masyarakat mempertimbangkan 

menggunakan kendaraan pribadi. 

d. Perkembangan sistem transportasi 

Suatu kawasan yang menyediakan sistem transportasi umum yang 

buruk dalam hal jaringan dan moda transportsi, akan membuat 

masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, yang akan 

semakin membebani jaringan jalan dan membutuhkan fasilitas parkir 

yang banyak. Hal yang sebaliknya mungkin dapat terjadi jika pihak-pihak 

yang terkait mampu menyelenggarakan transportasi umum yang baik. 

Tingkat pelayanan parkir di kota-kota besar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya: 

a. Safety (keamanan)  

Berarti keamanan terhadap kecelakaan, pencurian, gangguan fisik 

maupun keamanan terhadap pengrusakan akibat tindakan yang 

disengaja maupun tidak. 

b. Accesibility (tingkat kemudahan) menyangkut distribusi rute pada daerah 

pelayanan, kapasitas kendaraan, frekuensi pelayanan, kelonggaran 

waktu operasi, maupun pencapaian lokasi parkir. 
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c. Realibility (keandalan) 

Keandalan didasarkan pada rendahnya tingkat kemacetan dengan suatu 

pelayanan khusus bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

d. Cost comparative (perbandingan ongkos) 

Diartikan sebagai kelayakan ongkos jaminan dengan daerah pentaripan 

minimum dan pengurangan biaya yang mungkin untuk langganan. 

e. Efficiency 

Efisiensi kecukupan rambu-rambu, pelayanan yang cepat, kebutuhan 

pegawai yang minimal maupun sistem manajemen. 

Kelima faktor diatas tak lepas dari berapa jumlah ruang parkir yang 

perlu disediakan dan bagaimana sistem operasi yang digunakan agar 

mampu memberikan pelayanan optimal. 

Adapun metode yang sering digunakan untuk menentukan kebutuhan 

lahan parkir, yaitu: 

a. Berdasarkan hasil studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

b. Metode berdasarkan luas lantai bangunan atau banyaknya unit 

c. Berdasarkan hasil penelitian Teguh Hirtanto Tahun 2005 dalam Tesis 

berjudul Analisa Kebutuhan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Kelas B di 

Kota Semarang. 

 

2.4.1 Berdasarkan Hasil Studi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
Metode ini mengasumsikan adanya hubungan antara luas lahan parkir 

dengan karateristik lokasi kegiatan. Untuk rumah sakit, kegiatan ruang parkir 

tetap tergantung fungsi pelayanan rumah sakit yakni  jumlah tempat tidur 

rawat inap. 

Hasil penelitian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang terdapat 

dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, dapat 

digunakan untuk memperkirakan kebutuhan SRP dengan pertimbangan 

fungsi tempat dan daya tampung seperti tertera pada Tabel 2.4 sampai 

dengan 2.6 berikut:   
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a. Pusat perkantoran 

Tabel 2. 4  Kebutuhan parkir untuk pusat perkantoran 
1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 4000 5000

Administrasi 235 236 237 238 239 240 242 246 249

Pelayanan 288 289 290 291 291 293 295 296 302

Jumlah Karyaw an

Kebutuhan 
(SRP)

 
(Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 
 

b. Sekolah atau perguruan tinggi 

Tabel 2. 5  Kebutuhan parkir untuk sekolah atau perguruan tinggi 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240Kebutuhan (SRP)

Jumlah Mahasisw a 
(Orang) 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 11000 1200010000

 
(Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 

 

c. Rumah sakit 

Tabel 2. 6  Kebutuhan parkir untuk rumah sakit 

97 100 104 111 118 132 146 160 230

500150 200 300 400 1000

Kebutuhan (SRP)

Jumlah Tempat 
Tidur (Orang) 50 75 100

 
(Sumber : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 

 

Hasil penelitian Departemen Perhubungan yang tertera pada  Pedoman 

Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 seperti tertera pada 

Tabel  2.4 sampai 2.6, memberikan gambaran bahwa kebutuhan ruang 

parkir berbeda-beda disesuaikan dengan pusat kegiatan yang ditinjau. 

Ini berarti bahwa karateristik pada tiap-tiap pusat kegiatan adalah 

berbeda, sehingga perlu mengetahui parameter-parameter yang 

mempengaruhi kebutuhan parkir pada pusat kegiatan yang ditinjau. 

 

2.4.2 Metode Berdasarkan Luas Lantai Bangunan atau Banyaknya Unit 
Metode ini mempertimbangkan fungsi dan luas bangunan atau 

banyaknya unit yang menjadi karateristik pusat kegiatan sehingga dapat 

dicari kebutuhan ruang parkirnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.7 

dibawah ini: 
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Tabel 2. 7  Kebutuhan ruang parkir berdasarkan 
 luas lantai bangunan atau banyaknya unit 

 
 (Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 

 

Dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, untuk 

menentukan kebutuhan parkir seperti tertera pada Tabel  2.7, diketahui 

bahwa parameter dan kebutuhan parkir pusat-pusat kegiatan berbeda-beda 

karena karateristiknya memang berbeda, dimana parameter yang dominan 

mempengaruhi kebutuhan parkir pada pusat kegiatan tidak selalu sama. Jika 

melihat Tabel 2.7, kebutuhan parkir pusat perdagangan dan perkantoran 

dipengaruhi oleh parameter luas lantai bangunan, untuk sekolah adalah 

jumlah mahasiswa, rumah sakit adalah tempat tidur, dan untuk bioskop 

dipengaruhi parameter tempat duduk. 

 

2.4.3 Hasil Penelitian Teguh Hirtanto dalam Tesis berjudul Analisa 
Kebutuhan Parkir Pada Rumah Sakit Umum Kelas B di Kota 
Semarang Tahun 2005 

Setelah melakukan penelitian pada tiga rumah sakit tipe B yang 

berlokasi di Kota Semarang, yakni: dr Kariadi, St Elisabeth, Telogorejo, 

Teguh Hirtanto menyimpulkan hubungan masing-masing variabel terhadap 

kebutuhan parkir berupa persamaan regresi non linear. Adapun hasil 

penelitiannya dapat dilihat pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2. 8  Hasil analisa statistik tentang kebutuhan parkir 

X Y

1 Roda 4 Tempat Tidur Terisi Y = 45,532138e0,004866X 445 397 0,89 0,9376 0,8792

2 Roda 4 Dokter Yang Ada Y = 71,507971e0,008509X 214 123 0,57 0,8761 0,7675

3 Roda 4 Paramedis Yang Ada Y = 75,689403e0,003535X 458 383 0,84 0,9177 0,8421

4 Roda 2 Tempat Tidur Terisi Y = 128,856921e0,003355X 445 574 1,29 0,9386 0,881

5 Roda 2 Dokter Yang Ada Y = 180,460473e0,005656X 214 605 2,83 0,8453 0,7146

R R2No J. Kend Parameter Fungsi Batasan Max Ratio 
(X/Y)

(Sumber: Teguh Hirtanto, Tesis, 2005) 
 

Teguh Hirtanto menyimpulkan bahwa secara statistik parameter tempat 

tidur terisi dan jumlah dokter yang ada merupakan parameter yang paling 

berpengaruh terhadap kebutuhan ruang parkir, hal ini dapat dimengerti 

karena dua alasan utama pengunjung ke rumah sakit adalah bezoek 

(mengunjungi pasien rawat inap) dan untuk berobat atau konsultasi pada 

dokter praktek. Parameter lain seperti paramedis dan karyawan tidak 

berpengaruh secara signifikan karena mereka sudah disediakan lahan parkir 

tersendiri dan jumlahnya relatif stabil dari waktu ke waktu. 

 

2.5 DISAIN RUANG PARKIR 
Secara ideal, ruang parkir dibangun tidak jauh dari tempat yang ingin 

dituju oleh peparkir terlebih lagi bangunan parkir bertingkat yang baik 

diletakkan kurang lebih 300-400 meter dari pusat kegiatan yang dituju. Hal ini 

dilakukan karena seorang pengguna kendaraan bermotor ingin mendapatkan 

parkir persis di depan tempat yang dituju. 

Ada dua jenis tipe ruang parkir berdasarkan penempatan fasilitasnya 

menurut Tamin dalam Perencanaan dan Pemodelan Transportasi 1997, 

yang didisain sedemikian rupa dengan menggunakan pola dan bentuk 

tertentu, yakni: 

a. Disain parkir di badan jalan (on-street parking) 

b. Disain parkir di luar badan jalan (off-street parking) 
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2.5.1 Disain Parkir di Badan Jalan (on-street parking) 
Disain parkir di badan jalan (on-street parking) memiliki ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Penentuan sudut parkir 

Sudut parkir yang akan digunakan umumnya ditentukan oleh: 

1. Lebar jalan 

2. Volume lalu lintas pada jalan bersangkutan 

3. Karakteristik kecepatan 

4. Dimensi kendaraan 

5. Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang 

bersangkutan 

Dalam penentuan sudut parkir pada suatu badan jalan berbeda antara 

yang satu dengan yang lainnya. Dimana perbedaan itu karenakan oleh 

fungsi jalan dan arah gerak  lalu lintas pada jalan yang bersangkutan. 

Pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 telah 

ditentukan standar sudut-sudut dan besaran lain yang harus dipenuhi 

oleh suatu jalan agar dapat digunakan sebagai tempat parkir On-Street. 

Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.9, yaitu sudut parkir untuk jalan lokal 

primer dimana gerak lalu lintasnya adalah satu arah.   

Tabel 2. 9  Lebar minimum jalan lokal primer satu arah 
untuk parkir pada badan jalan 

nº A (m) D (m) M (m) E (m) (m) L (m) W (m) L (m) W (m) 

0 2.3 2.3 3 5.3 2.8 3 5.8 6 8.8

30 2.5 4.5 2.9 7.4 4.9 3 7.9 6 10.9

45 2.5 5.1 3.7 8.8 6.3 3 9.3 6 12.3

60 2.5 5.3 4.6 9.9 7.4 3 10.4 6 13.4

90 2.5 5 5.8 10.8 8.3 3 11.3 6 14.3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Satu Lajur Dua Lajur Kriteria Parkir 

Sudut 
Parkir 

Lebar  
Ruang 
Parkir 

Ruang  
Parkir 
Efektif 

Ruang 
Manuver 

D + M D+M-J 
Lebar 
Jalan 
Efektif 

Lebar 
Total 
Jalan 

Lebar 
Jalan 

Efektif

Lebar 
Total 
Jalan 

 
 (Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 
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Demikian pula halnya untuk jalan lokal sekunder yang arah gerak lalu 

lintasnya adalah satu arah, standar lebar  minimum jalan yang digunakan 

sebagai ruang parkir adalah seperti tertera pada Tabel 2.10. 

Tabel 2. 10  Lebar minimum jalan lokal sekunder satu arah 
untuk parkir pada badan jalan 

nº A (m) D (m) M (m) E (m) (m) L (m) W (m) L (m) W (m) 

0 2.3 2.3 3 5.3 2.8 2.5 5.3 5 7.8

30 2.5 4.5 2.9 7.4 4.9 2.5 7.4 5 9.9

45 2.5 5.1 3.7 8.8 6.3 2.5 8.8 5 11.3

60 2.5 5.3 4.6 9.9 7.4 2.5 9.9 5 12.4

90 2.5 5 5.8 10.8 8.3 2.5 10.8 5 13.3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Satu Lajur Dua Lajur Kriteria Parkir 

Sudut 
Parkir 

Lebar  
Ruang 
Parkir 

Ruang  
Parkir 
Efektif  

Ruang 
Manuver 

D + M D+M-J 
Lebar 
Jalan 
Efektif  

Lebar 
Total 
Jalan 

Lebar 
Jalan 
Efektif

Lebar 
Total 
Jalan 

 
  (Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 

 

Angka-angka yang tertera pada Tabel 2.9 dan 2.10 tentunya berbeda, 

yang mana perbedaan tersebut tentu saja dikarenakan fungsi jalan 

tersebut berbeda. Bagaimanapun juga perbedaan fungsi akan 

menciptakan kondisi yang berbeda pula.  

Demikian halnya untuk jalan kolektor satu arah, standar lebar minimum 

jalan yang digunakan untuk ruang parkir tertera pada Tabel 2.11. 

Tabel 2. 11  Lebar minimum jalan kolektor satu arah 
untuk parkir pada badan jalan 

nº A (m) D (m) M (m) E (m) (m) L (m) W (m) L (m) W (m) 

0 2.3 2.3 3 5.3 2.8 3.5 6.3 7 9.8

30 2.5 4.5 2.9 7.4 4.9 3.5 8.4 7 11.9

45 2.5 5.1 3.7 8.8 6.3 3.5 9.8 7 13.3

60 2.5 5.3 4.6 9.9 7.4 3.5 10.9 7 14.4

90 2.5 5 5.8 10.8 8.3 3.5 11.8 7 15.3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Satu Lajur Dua Lajur Kriteria Parkir 

Sudut 
Parkir 

Lebar  
Ruang 
Parkir 

Ruang  
Parkir 
Efektif 

Ruang 
Manuver 

D + M D+M-J 
Lebar 
Jalan 
Efektif 

Lebar 
Total 
Jalan 

Lebar 
Jalan 
Efektif

Lebar 
Total 
Jalan 

 
(Sumber: Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, 1996) 
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Salah satu contoh parkir kendaraan di badan jalan, yang disertai dengan 

dimensi-dimensi, dapat dilihat pada Gambar 2.4  dibawah ini: 

 
Keterangan : A = lebar ruang parkir (m)

D = ruang parkir efektif  (m)
M = ruang manuver (m) 
J = lebar pengurangan ruang manuver (m) 
W = lebar total jalan (m)
L = lebar jalan efektif  (m)  

Gambar 2. 4  Dimensi ruang parkir pada badan jalan 
 

Untuk pemarkiran kendaraan di badan jalan perlu memperhatikan 

ketentuan Departemen Perhubungan (Dephub) tentang standar minimal 

lebar jalan yang akan digunakan sebagai ruang parkir, karena jika tidak 

memenuhi syarat, penggunaan jalan tersebut untuk ruang parkir dapat 

menimbulkan masalah transportasi yang lebih luas. Penempatan ruang 

parkir di badan jalan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur oleh 

Dephub  yang pendimensiannya seperti terlihat pada Gambar 2.4 diatas. 
 

b. Pola parkir 

Untuk melakukan suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan parkir, 

terlebih dahulu perlu dipikirkan pola parkir yang akan diimplementasikan. 

Yang mana pola parkir tersebut akan baik jika sesuai dengan kondisi 

yang ada. Ada beberapa pola parkir yang telah berkembang baik dikota-

kota besar maupun kota-kota kecil. Pola-pola parkir yang telah 

berkembang tersebut adalah sebagai berikut:  

1.   Pola parkir parallel 

Pola dimana kendaraan parkir berada dalam satu garis lurus satu 

dengan lainnya dan sejajar dengan sumbu jalan. Pola ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.5 sampai dengan 2.7. 
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a) Pada daerah datar 

 
Gambar 2. 5  Tata cara pola parkir paralel pada daerah datar 

b) Pada daerah tanjakan 

 
Gambar 2. 6 Tata cara pola parkir paralel pada  

daerah tanjakan 

c) Pada daerah turunan 

 
Gambar 2. 7 Tata cara pola parkir paralel 

pada daerah turunan 
 

Standar Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996, 

telah mengatur tentang tata cara parkir paralel pada beberapa 

bentuk medan parkir yang mungkin terjadi di lapangan seperti terlihat 

pada Gambar 2.5 sampai 2.7. 
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2.   Pola parkir menyudut  

Pola dimana kendaraan parkir memiliki sudut tertentu dengan sumbu 

jalan. Pada pola ini diperhitungkan lebar ruang parkir, ruang parkir 

efektif, dan ruang manuver yang berlaku untuk jalan kolektor dan 

lokal. 

Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berbeda-

beda didasarkan pada konfigurasi sudut parkirnya seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.8 sampai dengan 2.11 berikut ini: 

a) Parkir membentuk sudut 30
o
 

 

Golongan A B C D E 

Golongan I 2.30 4.60 3.45 4.70 7.60

Golongan II 2.50 5.00 4.30 4.85 7.75

Golongan III 3.00 6.00 5.35 5.00 7.90
 

Gambar 2. 8  Tata cara parkir membentuk sudut 30º  
 

b) Parkir membentuk sudut 45
o
 

 

Golongan A B C D E 

Golongan I 2.30 3.50 2.50 5.60 9.30

Golongan II 2.50 3.70 26.00 5.65 9.35

Golongan III 3.00 4.50 3.20 5.75 9.45  
Gambar 2. 9  Tata cara parkir membentuk sudut 45º 
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c) Parkir membentuk sudut 60
o  

 

 

Golongan A B C D E 

Golongan I 2.3 2.9 1.45 5.95 10.55

Golongan II 2.5 3 1.5 5.95 10.55

Golongan III 3 3.7 1.85 6 10.6
 

Gambar 2. 10  Tata cara parkir membentuk sudut  60º 
 

d) Parkir membentuk sudut 90º 

 

A B C D E 

Golongan I 2.3 2.3 - 5.4 11.2

Golongan II 2.5 2.5 - 5.4 11.2

Golongan III 3 3 - 5.4 11.2  
Gambar 2. 11  Tata cara parkir membentuk sudut  90º 
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e) Parkir membentuk sudut pada daerah tanjakan 

 
Gambar 2. 12  Tata cara parkir sudut 

 pada daerah tanjakan 
 

f) Parkir membentuk sadut pada daerah turunan 

 
Gambar 2. 13  Tata cara parkir sudut 

 pada daerah  turunan 
 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996 telah 

mengatur tata cara parkir membentuk sudut terhadap sumbu jalan, 

yang pendimensian ruang parkirnya tertera pada Gambar 2.8 sampai 

2.11 sesuai sudut parkirnya, sedangkan pada Gambar 2.12 sampai 

2.13 diperlihatkan pengarahan roda depan kendaraan saat parkir di 

badan jalan yang terletak di daerah tanjakan dan turunan. 

 

c. Larangan parkir 

Berikut ini adalah standar dari Pedoman Teknis Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir 1996, yang menunjukkan keadaan lokasi dimana 

kendaraan dilarang parkir pada tempat-tempat: 
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1.  Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan 

pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah 

ditentukan seperti pada Gambar 2.14. 

 
Gambar 2. 14   Ruang parkir disekitar penyeberangan 

 

2. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.15. 

 
Gambar 2. 15  Ruang parkir sesudah akses bangunan gedung 

 

3. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan 

radius kurang dari 500 m seperti yang ditunjukkan Gambar 2.16.  

 
Gambar 2. 16  Ruang parkir sebelum dan  

sesudah tikungan tajam 
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4. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran 

atau sumber air sejenis yang ditunjukkan pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2. 17   Ruang parkir sesudah keran pemadam 

kebakaran atau sumber air sejenis 

 

5. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.18. 

 
Gambar 2. 18  Ruang parkir yang diperbolehkan 

setelah persimpangan jalan 

6. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan seperti pada 

Gambar 2.19. 

 
Gambar 2. 19   Ruang parkir yang diperbolehkan 

 setelah bangunan jembatan 
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2.5.2 Disain Parkir di Luar Badan Jalan (off-street parking) 
Disain ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan baik di 

halaman terbuka atau di dalam bangunan. Menurut Wells 1993 ada dua tipe 

yang harus tetap terpilih: 

a. Pelataran parkir bagi masyarakat luas: 

1. Bebas atau membayar 

2. Satu tingkat atau bersusun 

3. Milik pemerintah atau swasta 

b. Pelataran parkir bagi orang tertentu: 

Parkir untuk pegawai suatu kantor atau perusahaan, parkir khusus bagi 

ambulan, dan lain-lain. 

Pelataran parkir diluar badan jalan dapat berupa: 

a. Taman parkir 

1. Kriteria pendisainan adalah: 

a) Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) 

b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas 

c) Kelestarian lingkungan 

d) Kemudahan bagi pengguna jasa 

e) Tersedianya tata guna lahan 

f) Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani. 

2. Pola Parkir Mobil Penumpang 

Ada beberapa pola parkir untuk mobil penumpang dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a) Parkir kendaraan satu sisi 

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit. 

1) Membentuk sudut 90º 

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan 

kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan 

keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90º seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.20. 
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Gambar 2. 20  Pola  parkir kendaraan satu sisi  

membentuk sudut 90º 
 

2)  Membentuk sudut 30º, 45º, 60º 

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan 

kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan 

keluar ke ruangan parkir lebih besar jika dibandingkan dengan 

pola parkir dengan sudut 90º seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.21. 

 

 
Gambar 2. 21  Pola  parkir kendaraan satu sisi yang dapat  

membentuk sudut kurang dari 90º (30º, 45º, 60º) 
 

Gambar 2.20 dan 2.20 adalah ilustrasi tata cara parkir satu sisi 

yang disertai arah sirkulasi kendaraan yang distandarkan oleh 

Dephub pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 

1996. 

 

b) Parkir kendaraan dua sisi 

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup 

memadai. 



 

36 

1)  Membentuk sudut 90º 

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat 

satu arah atau dua arah seperti pada Gambar 2.22. 

 
Gambar 2. 22 Parkir kendaraan dua sisi  

membentuk sudut 90º 
 

2)  Membentuk sudut 30º, 45º, 60º 

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat 

satu arah atau dua arah dengan sudut tertentu seperti Gambar 

2.23. 

 
Gambar 2. 23  Parkir kendaraan dua sisi  

membentuk sudut 30º, 45º, 60º 
 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996  juga 

telah menetapkan pengaturan tata cara parkir kendaraan pada 

dua sisi yang ilustrasinya terlihat pada Gambar 2.22 dan 2.23. 

 

c) Pola parkir pulau 

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas. 

1) Membentuk sudut 90º 

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat 

 satu arah atau dua arah seperti terlihat pada Gambar 2.24. 
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Gambar 2. 24 Pola parkir pulau membentuk sudut 90º 

 

2) Membentuk sudut 45º 

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat 

satu arah atau dua arah seperti terlihat pada Gambar 2.25 

sampai dengan 2.27 

a) Bentuk tulang ikan tipe A 

 
Gambar 2. 25  Pola parkir sudut 45º 

bentuk tulang ikan tipe A 
 

b) Bentuk tulang ikan tipe B 

 
Gambar 2. 26  Pola parkir membentuk 

sudut 45º bentuk tulang ikan tipe B 
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c) bentuk tulang ikan tipe C 

 
Gambar 2. 27  Pola parkir membentuk 

sudut 45º bentuk tulang ikan tipe C 
 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996  telah 

menetapkan pengaturan pola parkir pulau seperti pada Gambar 

2.24 sampai 2.27. 

 
 

3. Pola Parkir Sepeda Motor 

Beberapa pola parkir untuk sepeda motor seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.28 sampai dengan 2.30. 

a) Pola Parkir Satu Sisi 

 
Gambar 2. 28  Pola parkir sepeda motor pada satu sisi 

 

b) Pola Parkir Dua Sisi 

 
Gambar 2. 29  Pola parkir sepeda motor pada dua sisi  
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c) Pola Parkir Pulau 

Keterangan:
h = Jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir
w = Jarak terjauh satuan ruang parkir pulau
b = Lebar jalur gang  

Gambar 2. 30  Pola parkir sepeda motor berbentuk pulau 
  

Pada gambar 2.28 sampai 2.30, Dephub telah menstandarkan 

pengaturan pola parkir sepeda motor sebagai mana tercantum 

pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 1996,  

berupa pola parkir satu sisi, dua sisi, dan pulau. 

 

4. Jalan masuk dan keluar 

Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu lebar 3 meter 

dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan 

jarak antar mobil (spacing) sekitar 1,5 meter, Oleh karena itu, panjang-

lebar pintu keluar masuk minimum 15 meter. 

a) Pintu masuk dan keluar terpisah 

Arah kendaraan masuk dengan arah kendaraan keluar tidak 

berada pada satu jalur seperti pada Gambar 2.31. 
Satu jalur :  Dua jalur: 
b = 3,00 - 3,50 m  b = 6,00 m 
d = 0,80 - 1,00 m d = 0,80 - 1,00 m 
R1 = 6,00 - 6,50 m  R1 = 3,50 - 5,00 m 
R2 = 3,50 - 4,00 m  R2 = 1,00 - 2,50 m 
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Gambar 2. 31  Tipe pintu keluar dan masuk parkir terpisah 

 
 

b) Pintu masuk dan keluar menjadi satu 

Ilustrasi penempatan pintu masuk dan keluar menjadi satu, 

mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 

1996 dapat dilihat pada Gambar 2.32 dibawah ini. 

 
Gambar 2. 32  Tipe pintu keluar dan masuk parkir menjadi satu 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk 

dan seperti  keluar bilamana penempatannya seperti pada 

Gambar 2.32 adalah sebagai berikut: 

1) Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh mungkin dari 

persimpangan. 

2) Jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

kemungkinan konflik dengan pejalan kaki dan yang lainnya 

dapat dihindarkan. 
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3) Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga 

memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus 

lalu lintas. 

4) Secara teoretis dapat dikatakan bahwa lebar jalan masuk dan 

keluar (dalam pengertian jumlah jalur) sebaiknya ditentukan 

berdasarkan analisis kapasitas. 

Pada kondisi tertentu kadang ditentukan modul parsial, yaitu 

sebuah jalur gang hanya menampung sebuah deretan ruang 

parkir di salah satu sisinya. 

Jenis modul itu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan 

demikian, sebuah taman parkir merupakan susunan modul yang 

jumlahnya tergantung pada luas tanah yang tersedia dan lokasi 

jalan masuk ataupun keluarnya. 

 

5. Kriteria tata letak parkir 

Mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir 

1996, beberapa kriteria tata letak parkir yang mengatur lokasi pintu 

masuk dan pintu keluar kendaraan dapat direncanakan sedemikian 

rupa seperti yang terlihat pada Gambar 2.33 sampai dengan 2.37.  

a) Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.33. 

 
Gambar 2. 33 Pintu masuk dan keluar terpisah dan  

terletak pada satu ruas jalan 
 

b) Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.34 
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Gambar 2. 34  Pintu masuk dan keluar terpisah dan 

tidak terletak pada satu ruas jalan 
 

c) Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas 

jalan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.35 

 
Gambar 2. 35   Pintu masuk dan keluar menjadi satu  

dan terletak pada satu ruas jalan 
 

d) Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada ruas 

berbeda sebagaimana terlihat pada Gambar 2.36 

 
Gambar 2. 36   Pintu masuk dan keluar yang menjadi  

satu terletak pada satu ruas berbeda 
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b. Gedung parkir 

Merupakan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir. Ada 

beberapa hal yang dipertimbangkan ketika merencanakan penggunaan 

konstruksi gedung untuk tempat parkir: 

1. Dalam mendisain ruang parkir berupa gedung, harus memperhatikan 

kriteria sebagai berikut. 

a) Tersedia tata guna lahan 

b) Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang -undangan yang 

berlaku 

c) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan 

d) Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa 

2. Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Lantai datar dengan jalur landai luar (external ramp) 

Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai rata/datar yang 

dihubungkan dengan ramp seperti terlihat pada Gambar 2.37a 

b) Lantai terpisah 

Ramp yang ke atas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan 

ramp yang turun digunakan untuk kendaraan yang keluar seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.37b, 2.37c dan 2.37d. Selanjutnya 

Gambar 2.37c dan 2.37d menunjukkan jalan masuk dan keluar 

tersendiri (terpisah), serta mempunyai jalan masuk dan jalan 

keluar yang lebih pendek. Gambar 2.37b menunjukkan kombinasi 

antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar). 

Ramp berada pada pintu keluar; kendaraan yang masuk melewati 

semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat 

dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti itu memiliki kapasitas 

dinamik yang rendah karena jarak pandang kendaraan yang 

datang agak sempit. 

c) Lantai gedung yang berfungsi sebagai ramp 

Pada Gambar 2.37e sampai dengan 2.37g terlihat kendaraan 

yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai ramp. Ramp 

tersebut berbentuk dua arah. 
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2.6 ANTRIAN 
Keadaan suatu antrian biasanya ditandai oleh suatu aliran pengunjung       

yang mendatangi fasilitas pelayanan yang berjumlah satu atau lebih. 

Pengunjung yang datang akan segera dilayani atau jika terpaksa harus 

menunggu beberapa saat sebelum dilayani. Timbulnya antrian dalam suatu 

sistem disebabkan karena kapasitas pelayanan tidak dapat memenuhi 

kapasitas permintaan atau kecepatan kedatangan pengunjung lebih besar    

dari kecepatan pelayanan. 

2.6.1 Teori Antrian 
Terdapat empat karateristik antrian menurut Morlok 1984 yang harus 

ditentukan untuk meramalkan prestasi (dalam kata lain variabel-variabel), 

yaitu: 

a. Distribusi headway dari kedatangan lalu lintas 

b. Distribusi waktu pelayanan 

c. Jumlah saluran untuk pelayanan 

d. Disiplin antrian meliputi : 

1. FIFO (First In – First Out) 

 Artinya yang datang pertama kali itu yang pertama kali keluar, baru 

berikutnya yang datang kemudian dan seterusnya (Edward K. 

Morlok,1984). 

2. FCFS (First Come – First Served) 

Yang pertama kali datang yang pertama kali di layani, baru berikutnya 

dan seterusnya (Subagyo Pangestu, 1985). 

3. LIFO (Last In – First Out) 

 Yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar, dan yang 

pertama kali masuk adalah yang terakhir keluar (Edward K. 

Morlok,1984) 

4. SIRO (Service In Random Order) 

Pelayanan dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan urutan dari 

kedatangan (Subagyo Pangestu, 1985). 

5. Emergency First atau Critical Condition First 

Pelayanan dilakukan berdasarkan prioritas tertentu, bukan 

berdasarkan urutan kedatangan (Subagyo Pangestu, 1985). 
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Ada empat model struktur antrian dasar menurut Pangestu 1985 yang 

umum terjadi dalam seluruh sistem: 

a. Single Channel – Single Phase. 

Dalam model ini menunjukkan bahwa satu jalur antrian ditangani oleh 

satu jalur pelayanan seperti pada Gambar 2.38. 

 

 

 

 

 

 

 
b. Single Channel – Multiphase. 

Dalam model ini menunjukkan bahwa satu jalur antrian ditangani oleh 

dua atau lebih tempat pelayanan sejajar dalam satu jalur seperti pada 

Gambar 2.39. 

 

 

 

 

 

 

c. Multichannel – Single Phase. 

Dalam model ini menunjukkan bahwa satu jalur antrian ditangani oleh 

dua atau lebih jalur pelayanan seperti pada Gambar 2.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelayananantrian
input output

    

pelayananantrian
input output

    
pelayananantrian  

pelayanan

input output 

 

pelayanan
antrian  

Gambar 2. 38  model single channel – single phase 

Gambar 2. 39  Model single channel – multiphase 

Gambar 2. 40  Model multichannel – single phase 
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d. Multichannel – Multiphase. 

Dalam model ini menunjukkan bahwa satu jalur antrian ditangani oleh 

dua atau lebih jalur pelayanan sejajar seperti pada Gambar 2.41. 

 

 

 

 

 

 
 
2.6.2 Model Antrian 
Rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Model Antrian Untuk Pelayanan Tunggal 

p(n) = [ ]ρρ
µ
λ

µ
λ χ

χ

−=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ 11  

Dimana : p(n) = kemungkinan terdapatnya tepat n kendaraan  

di dalam sistem 

 λ = jumlah rata-rata kendaraan yang tiba per satuan  

waktu 

 µ = tingkat pelayanan rata-rata kendaraan per satuan 

   waktu 

  ρ = 
µ
λ

  ,dimana : ρ = intensitas lalu lintas 

  q = 
ρ

ρ
−1

2

 , dimana : q = panjang antrian rata-rata 

  w = ( )λµµ
λ
−

 , dimana : w = waktu menunggu rata-rata 

 

Sumber: Wohl dan Martin(1967, hal.364) dalam Edward K.Morlok(1978) 
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Gambar 2. 41  Model multichannel – multiphase 
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b. Model Antrian Untuk Pelayanan Majemuk/Ganda 
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Dimana : ρ (0) = kemungkinan terdapatnya nol kendaraan  

di dalam sistem 

 λ = jumlah rata-rata kendaraan yang tiba per satuan  

waktu 

 µ = tingkat pelayanan rata-rata kendaraan per satuan 

waktu 

 k = jumlah pelayanan dalam sistem 
Sumber: Wohl dan Martin(1967, hal.364) dalam Edward K.Morlok (1984) 

 
 
2.7 PERENCANAAN PARKIR 

Dalam merencanakan operasional ruang parkir, ada banyak hal yang 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Ini merupakan suatu proses yang 

bertujuan mencari hasil perencanaan yang baik, yang mampu memenuhi 

tuntutan kepentingan semua pihak. 

2.7.1 Pelataran Parkir Mobil 
Pemilihan disain ruang parkir tergantung pada tata letak yang 

digunakan, bentuk tapak, dan juga mempertimbangkan keuntungan 

ekonomis. Di daerah yang tanah mudah diperoleh, harga tanahnya murah, 

dan kebutuhan relatif rendah, bangunan bisa lebih rendah sehingga ruang 

parkir berbentuk pelataran parkir mudah disediakan. Biaya pembangunan 

tempat parkir semacam ini sangat kecil, tetapi dalam hal penggunaan tanah, 

pelataran parkir kurang efisien. 
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 G. R Wells dalam Rekayasa Lalu Lintas (terjemahan) 1993 

menyatakan bahwa denah fasilitas parkir bergantung pada denah 

kendaraan, suatu bidang parkir seluas 1000 m2 dapat menampung 37 

kendaraan atau 150 kendaraan per arenya. Denah yang paling ekonomis 

pada setiap bidang parkir atau garasi bersusun adalah memarkir kendaraan-

kendaraan tegak lurus (900) terhadap garis sumbu dan menyediakan petak 

berukuran 2,45 m x 5,50 m (8 ft x 18 ft). Dengan parkir 900, dibutuhkan gang 

selebar 5.50 m (18 ft) untuk lorong dua arah atau 3,65 m (12 ft) untuk lorong 

satu arah agar kendaraan dengan mudah keluar petak parkir. 

Tidak semua pengemudi kendaraan dapat dengan mudah keluar dari 

petak parkir. Tata letak harus sedemikian rupa sehingga kendaraan dapat 

diparkir dalam satu gerakan, tanpa kemudi kehabisan putaran.  Oleh karena 

itu, pada bidang parkir dapat pula diatur parkir 450 mengikuti pola tulang ikan. 

Secara keseluruhan bidang yang diperlukan lebih luas, namun hanya 12 

persen. Apabila tanah tidak mahal, maka pola ini lebih banyak digunakan. 

Pada pelataran parkir, denah pada umumnya ditentukan oleh bentuk dan 

posisi tempat; namun lebih disukai adalah lorong satu searah. 

Kebutuhan dasar sirkulasi lalu lintas berupa jalan menuju ke seluruh 

tempat parkir harus sependek mungkin dan gerakan lalu lintas harus 

tersebar cukup merata untuk mencegah kemacetan, terutama sekali pada 

periode sibuk. Ruang parkir mungkin harus dikorbankan untuk mempertinggi 

efisiensi operasional. Tapak tempat parkir sering berbentuk tidak teratur dan 

beberapa alternatif tata letak mungkin diperlukan sebelum desain akhir 

ditetapkan. Bagian tapak yang berbentuk ganjil dan sangat miring yang tidak 

sesuai untuk parkir, dapat dimanfaatkan sebagai taman.    
 
2.7.2 Gedung Parkir Mobil Bertingkat Banyak 

Persoalan lalu lintas adalah persoalan yang lebih banyak terjadi di 

kota dimana lebih banyak mobil perlu dapat diparkir pada suatu area. 

Dengan meningkatnya harga tanah, pelataran parkir menjadi tidak ekonomis 

kecuali untuk kurun waktu pendek, dan rancangan parkir pada umumnya 

berupa bangunan parkir bersusun.  
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Parkir mobil gedung bertingkat terdiri dari beberapa lantai yang 

didukung oleh kolom-kolom, yang diberi jarak tertentu untuk memungkinkan 

suatu susunan tempat parkir yang efisien dan gang-gang untuk para pejalan 

kaki. Bangunan-bangunan parkir dapat dirancang dari segi tampak luarnya 

berdasar alasan estetika atau untuk memungkinkan perubahan penggunaan 

di masa depan. Tetapi, jika digunakan semata-mata untuk parkir, pagar 

pengaman adalah solusi untuk mengurangi biaya konstruksi. Desain yang 

baik memungkinkan mobil untuk parkir secara efisien, dengan luas lantai 

minimum per mobil dan dapat mempercepat keluar dan masuknya 

kendaraan dan memudahkan gerakan parkir sehingga mengurangi 

kelambatan dengan cara yang aman dan menyenangkan. 

 Suatu garasi tanjak dapat dibangun dengan berbagai rancangan 

dasar, namun dalam banyak kasus, terutama bila parkir oleh pengemudi 

diberlakukan, maksimum hanya 5 tingkat. Pengalaman di Amerika 

menunjukkan bahwa kapasitas keseluruhan sebuah garasi hendaknya 

dibatasi sampai 500 petak parkir. Jarak penempatan fasilitas parkir juga 

perlu diperhatikan agar bangunan bertingkat tidak terlalu jauh dari tempat 

yang dituju oleh peparkir, kurang lebih 300-400 meter adalah jarak berjalan 

yang pada umumnya masih dianggap dekat. Lebih baik beberapa garasi 

kecil daripada sebuah yang besar namun jauh dari pusat parkir (G. R Wells 

1993). 

 

2.7.3 Sistem Jalan Tangga Tanjakan dan Lantai 
Jalan tangga tanjakan (ramp) sebagai jalan masuk, yang 

menghubungkan lantai-lantai, dapat dibangun dengan maksimum kemiringan 

tertentu yang aman dan nyaman. Suatu garasi lantai miring barangkali yang 

terbaik karena sepanjang lorong ramp pun dapat ditempatkan parkir. 

Kemiringan lantai, atau tanjakan, hendaknya tidak lebih dari 5 persen, 

sementara pada garasi bertingkat dengan suatu tanjakan pendek (tidak lebih 

panjang dari 15 m (50 ft)) dapat miring sampai 15 persen. Jalan tangga 

tanjakan (ramp) sebagai jalan masuk, yang menghubungkan lantai-lantai, 

dapat dibangun dengan maksimum kemiringan 15 %,  
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Tinggi ruang harus dibatasi hingga 2,50 m agar memperoleh panjang 

jalan tangga tanjakan minimum, tetapi pada lantai bawah sebaiknya 

disediakan tinggi 3,75 m untuk mewadahi kendaraan yang tinggi dan 

memungkinkan penggunaan untuk tujuan-tujuan lain. Jenis lantai datar tanpa 

balok (flat slab) mengurangi kerugian tinggi ruang karena adanya balok-

balok, dan metode konstruksi lantai-angkat (lift slab), memungkinkan untuk 

dipakai pada bangunan parkir. 

Garasi swaparkir (self parking) perlu dibatasi lima tingkat saja karena 

pertimbangan lama waktu perjalanan ekstra dan ketidaknyamanan bagi 

pelanggan. Pada sistem parkir dengan bantuan petugas parkir, pengendara 

meninggalkan kendaraannya di tempat penerimaan dan dari sana kendaraan 

dikemudikan oleh petugas ke tempat parkir. Sistem parkir dengan bantuan 

petugas ini memungkinkan lebar gang jalan masuk menjadi lebih sempit, 

tempat parkir lebih sempit dan jalan tangga tanjakan dapat dibuat lebih 

curam, dengan demikian mengurangi luas lantai secara keseluruhan. Garasi 

semacam ini dapat dibangun melebihi lima tingkat tetapi memiliki kerugian 

utama yaitu upah tenaga kerja tambahan yang disebabkan pengoperasian 

sistem tersebut, dan tempat-tempat penampungan parkir diperlukan sebagai 

tempat parkir sementara pada ruang penerimaan tempat para pelanggan 

meninggalkan dan mengambil kendaraannya. Jika permintaan parkir sangat 

banyak maka sistem ini menguntungkan. Namun perlu diingat, beberapa 

pelanggan tidak suka memberikan kendaraannya kepada petugas parkir. 

 

2.7.4 Pengoperasian  Pintu Parkir 
Faktor utama dalam kapasitas parkir mobil adalah laju arus masuk, 

waktu gerakan memarkir dan waktu pengeluaran. Masing-masing komponen 

ini harus disesuaikan dan diseimbangkan dengan sistem biaya parkir.  

Neufert 1996 membagi dua kelompok pengumpulan biaya parkir 

menjadi: 

a. Kelompok A, tempat pengemudi membayar: 

Dibayarkan pada saat keluar, dimana biayanya tetap atau variabel 
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b. Kelompok B, tempat pembayaran pada jalan setapak: 

Biaya yang tetap atau variabel dengan membeli koin atau karcis; bisa 

juga dengan karcis musiman (berlangganan), bayar langsung dan karcis 

untuk sesaat. 

Adapun kapasitas aling-aling penghalang tergantung pada jenisnya; 

yakni palang biasa atau dengan menaikkan kerb, dan kapasitas yang 

disarankan berdasarkan catatan yang ada: 

Palang pintu masuk 400 kendaraan/jam 

Palang pintu masuk - Kelompok A 250 kendaraan/jam 

- Kelompok B 400 kendaraan/jam 

Pintu-pintu keluar masuk seringkali memakai tipe tanganan-angkat 

(lifting barrier-arm) dengan sebuah mesin “pengambilan tiket” pada pintu 

masuk. Pintu-pintu keluar untuk pembayaran biasanya dijaga oleh petugas 

parkir dalam sebuah kios yang memproses tiket dan menerima pembayaran, 

yang membatasi arus menjadi kurang dari 250 kendaraan per jamnya. 

 
2.7.5 Parkir Kendaraan Khusus 

Ada beberapa macam kendaraan yang pemarkiran dan lalu lintasnya di 

lingkungan rumah sakit perlu perhatian khusus, yaitu: 

a. Ambulan 

Yang perlu diperhatikan pada ruang penempatan mobil ambulan  

adalah perlunya dipertimbangkan sejak awal sistem pemisahan jalan 

untuk pasien-pasien gawat darurat yang dibawa ambulan dengan 

pasien biasa. Jumlah pasien yang masuk tergantung besar dan 

perlengkapan rumah sakit. Untuk pasien-pasien yang dibawa dengan 

ambulan dalam jumlah yang besar dan secara teratur dapat dibuatkan 

tempat khusus, yang bangunannya terpisah dari keramaian di 

bangunan rumah sakit. Selain itu, jalan menuju unit Rontgen dan unit 

bedah tidak jauh (mudah dicapai). 

b. Penderita cacat yang menggunakan alat bantu mekanis 

Rumah sakit adalah suatu tempat pelayanan kesehatan, dimana 

pengunjung akan datang untuk sekedar mem-bezoek kerabat atau 

melakukan pengobatan medis. Tipe pengunjung terakhir inilah yang 
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kadang kala harus dibantu alat mekanis untuk beraktifitas yang dapat 

berupa tongkat atau kursi roda, hal ini mungkin dikarenakan keadaan 

fisik yang sedang tidak fit atau memang karena menderita cacat. Oleh 

karena itu, penyediaan sarana perparkiran yang memadai perlu 

direncanakan sejak awal, agar pengunjung yang seperti ini dapat 

melakukan aktifitasnya dengan mudah di kawasan rumah sakit, 

khususnya dalam menggunakan fasilitas parkir.  

c. Angkutan logistik 

Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan kesehatan, 

rumah sakit membutuhkan banyak barang untuk menunjang segala 

kegiatan. Situasi ini perlu ditunjang oleh ketersediaan moda 

transportasi yang dapat menjalankan fungsi sebagai kendaraan 

pensuplai logistik bagi rumah sakit. Kelancaran bermanufer ketika 

berada dalam area rumah sakit perlu diperhatikan dan berlaku juga 

sebaliknya, yakni jangan sampai kegiatan bongkar-muat barang 

mengganggu pergerakan pengguna ruang parkir. Jadi penentuan 

lokasi parkir kendaraan barang ini hendaknya berdekatan langsung 

dengan pusat-pusat kegiatan yang membutuhkan dan terpisah dari 

lokasi parkir pengunjung maupun karyawan. 

d. Angkutan umum dan taxi 

Sebagai moda angkutan alternatif yang bisa digunakan oleh 

pengunjung, angkutan umum dan taxi juga perlu disediakan 

fasilitasnya sebagai tempat pemberhentian dalam menaik-turunkan 

penumpang atau bahkan menunggu penumpang. Hal ini dilakukan 

agar arus kendaraan yang akan masuk dan keluar dari area parkir 

rumah sakit tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan umum dan 

begitu pula sebaliknya.  

Lokasi yang dipilih untuk fasilitas parkir bagi kendaraan umum dan 

taxi tidak melanggar larangan parkir sehingga dapat menjamin 

terciptanya arus lalu lintas yang aman dan lancar disekitar lokasi dan 

penempatannya di daerah yang masih dalam batas nyaman untuk 

berjalan kaki bagi calon penumpang.  
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2.7.6 Kapasitas Parkir 
Elsson menyatakan dalam publikasi Parking : Dynamic Capacities of 

Car Park (RRL Report LR 221, 1969) bahwa persamaan-persamaan regresi 

yang menunjukkan besaran kapasitas masuk dan keluar (CIN dan COUT, 

mobil per jam) adalah sebagai berikut : 

 

 
(Sumber: F.D. Hobbs 1995, hal 256) 

Dimana : 

X1 = Lebar gang (meter) 

X2 = Lebar tempat parkir (meter) 

X3 = Kedalaman tempat parkir (meter) 

X4 = % mundur ke dalam tempat parkir 

X5 = 0 untuk gang searah atau 1 untuk gang cul-de-sac (buntu) 

 

Persamaan-persamaan di atas didasarkan pada tempat parkir 

bersudut 90° dan jika gang-gang cul-de-sac paralel digunakan maka 

kapasitas C berkurang karena para pengemudi mencari tempat parkir yang 

kosong dengan berjalan perlahan melalui setiap persimpangan. Jalan tangga 

tanjakan dan gang mempunyai kapasitas maksimum yang serupa dengan 

kapasitas jalur-jalur ekivalen pada suatu jalan. 

 

2.7.7 Rambu dan Marka 
Dalam penyelenggaraan perparkiran, rambu dan marka sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran sistem transportasi. Untuk menyeragamkan 

pengertian dan pemahaman tentang rambu dan marka, maka perlu diketahui 

standar disain yang telah ditentukan oleh Departemen Perhubungan. 

a. Rambu pada area parkir 

Rambu adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan 

informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan, 

perintah maupun larangan. 

   CIN = 55 X1 + 425 X2 + 150 X3 – 10,24 X4 – 849  
  COUT = 66 X1 + 242 X2 + 53 X3 + 7,7 X4 –136 X5 -690 
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Dalam hubungannya dengan parkir, rambu berfungsi sebagai sistem 

tanda-tanda jalan yang bertujuan menyampaikan informasi tentang suatu 

titik parkir. Penempatan rambu-rambu pada ruang parkir dapat 

membantu peparkir untuk mendapatkan informasi dengan cepat tentang 

aturan parkir di tempat tersebut. Selain itu, rambu-rambu juga dapat 

membantu peparkir untuk bergerak sesuai arah lalu lintas yang ada. 

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan KM 61 1993, menurut 

fungsinya, rambu dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Rambu Peringatan, adalah rambu digunakan untuk memberi 

peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di 

bagian jalan didepannya. Warna dasar rambu peringatan adalah 

warna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. 

2. Rambu Larangan, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasar 

rambu larangan adalah warna putih dan untuk lambang atau tulisan 

berwarna hitam atau merah. 

3. Rambu Perintah, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasar rambu 

perintah adalah warna biru dengan lambang atau tulisan berwarna 

putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. 

4. Rambu petunjuk, adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan 

petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, 

fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. Rambu petunjuk pendahulu 

jurusan rambu, petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang 

menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, 

wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan di nyatakan dengan 

warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. 

Mengacu pada Pedomen Teknis Penyelenggarakan Fasilitas Parkir 

Tahun 1998, ada beberapa jenis rambu yang sering digunakan sebagai 

alat bantu bagi peparkir ketika menggunakan fasilitas parkir, agar 

kegiatan parkir ini dapat berjalan lancar, tertib dan rapi. Adapun contoh 

penggunaan rambu sesuai dengan jenis dan peruntukkannya di 

lapangan adalah sebagai berikut: 



 

56 

1. Rambu larangan berupa larangan parkir  

Untuk menyatakan larangan parkir bagi semua kendaraan dan 

pemakai jalan dinyatakan dengan rambu seperti pada Gambar 2.42. 

 
Gambar 2. 42 Dimensi rambu larangan parkir 

 
Adapun ukuran-ukuran untuk dimensi seperti pada Gambar 2.42 

mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 

1993 seperti tertera pada Tabel 2.12 dibawah ini. 

Tabel 2. 12  Ukuran rambu larangan parkir 
Ukuran
 (mm)

Sangat Kecil 450 45 45 56 244 180
Kecil 600 60 60 5 325 240
Sedang 750 75 75 95 406 300
Besar 900 90 90 113 488 360

RA B C D E

 
(Sumber: Permenhub Nomor KM 61, 1993) 

 
Dalam menentukan ukuran dimensi rambu, perlu diketahui karateristik 

jalan yang menjadi lokasi penempatan. Adapun standar pemilihan 

ukuran rambu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KM 61 Tahun 1993 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Daun rambu ukuran besar ditempatkan pada jalan dengan 

kecepatan rencana lebih dari 80 km perjam. 

b) Daun rambu ukuran sedang ditempatkan pada jalan dengan 

kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam. 

c) Daun rambu ukuran kecil ditempatkan pada jalan dengan 

kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam atau kurang. 
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d) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan kondisi lalu lintas, 

dapat ditempatkan daun rambu rambu ukuran sangat kecil. 

Rambu larangan parkir berlaku sampai dengan jarak 15 meter dari 

tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali 

dinyatakan dengan papan tambahan. 

 

2. Rambu petunjuk 

Adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai 

jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain 

bagi pemakai jalan termasuk juga petunjuk arah dan tempat 

diperbolehkan parkir. Sebagai contoh, rambu yang menyatakan 

sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat 

digunakan untuk parkir kendaraan ditunjukkan oleh Gambar 2.43 di 

bawah ini: 

A

B

R

E

D

E

Biru

 
Gambar 2. 43  Rambu petunjuk tempat parkir 

 

Untuk ukuran-ukuran dimensi rambu pada Gambar 2.43 ketentuannya  

mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 

1993 seperti yang tertera pada Tabel 2.13 sebagai berikut: 

Tabel 2. 13  Ukuran rambu petunjuk tempat parkir 
Ukuran
 (mm)

Sangat Kecil 400 500 60 350 75 37
Kecil 500 600 80 400 100 37
Sedang 600 750 100 500 125 47
Besar 750 900 120 600 150 56

RA B C D E

 
                   (Sumber: Permenhub Nomor KM 61, 1993) 
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Untuk penentuan ukuran dimensi rambu petunjuk digunakan acuan 

dan cara yang sama seperti pada rambu larangan, yakni disesuaikan 

dengan karateristik jalan yang dipasangi rambu.  

 

3. Papan tambahan sebagai informasi pelengkap 

Contoh penggunaan papan tambahan dapat dilihat pada Gambar 2.44 

sebagai berikut: 

10 M 10 M

20 M

BERLAKUNYA RAMBU SESUAI ARAH
PANAH, KEKIRI DAN KEKANAN
MASING-MASING 10 M

20 M

KECUALI  BUS

KHUSUS  BUS

BERLAKUNYA RAMBU SESUAI
ARAH PANAH, KEKIRI 20 M

BERLAKUNYA RAMBU SESUAI
ARAH PANAH, KANAN 20 M

BERLAKUNYA RAMBU UNTUK
SEMUA KENDARAAN, KECUALI BUS

BERLAKUNYA RAMBU SESUAI DENGAN
KETERANGAN PADA PAPAN TAMBAHAN

 
Gambar 2. 44  Papan tambahan yang digunakan untuk  

melengkapi rambu parkir 
 

Papan tambahan seperti diatas digunakan untuk menyatakan 

petunjuk, peringatan, larangan atau perintah yang hanya berlaku 

untuk waktu-waktu, hari-hari, jarak-jarak dan jenis kendaraan ataupun 

perihal lainnya sebagai hasil manajemen  dan rekayasa lalu lintas. 

 

b. Marka pada ruang parkir 

Pada area parkir, marka berfungsi untuk menyatakan tempat untuk parkir 

dan juga sebagai batasan antara ruang parkir yang satu dengan yang 

lain. Marka pada ruang parkir memberikan panduan kepada pemarkir 

untuk mengikuti posisi parkir yang diperbolehkan, baik itu posisi paralel 

ataupun parkir bersudut. Dengan adanya marka parkir, akan membantu 

peparkir dalam memarkirkan kendaraannya secara cepat dan rapi. 
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Dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM 60 Tahun 1993 ditentukan 

beberapa marka yang digunakan sebagai petunjuk tempat parkir dan 

larangan parkir. Adapun penjelasan dan contoh penggunaannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Marka petunjuk tempat parkir 

Pada Pasal 57 dinyatakan bahwa marka jalan yang menyatakan 

tempat untuk parkir kendaraan dapat berupa parkir dalam posisi 

paralel dengan sumbu jalan atau posisi parkir yang membentuk sudut. 

Contoh penerapan marka untuk ruang parkir dapat dilihat pada 

Gambar 2.45 dan 2.46 sebagai berikut: 

M
ED

IA
N

120

6000

25
00

 
Gambar 2. 45  Marka untuk ruang parkir paralel 

 

Lebar garis marka adalah 12 cm dengan lebar dan panjang marka 

disesuaikan dengan golongan  SRP mobil penumpang yang 

digunakan.  

 
Gambar 2. 46   Marka untuk ruang parkir menyudut 

 

Pada prinsipnya ukuran marka parkir menyudut tidak berbeda dengan 

jauh parkir paralel, yang berbeda adalah susunan posisi kendaraan. 
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Sedangkan untuk penderita cacat, marka satuan ruang parkir yang 

disediakan ditunjukkan pada Gambar 2.47 sebagai berikut: 

10
00

M
E

D
IA

N

120

 
Gambar 2. 47  Marka simbol untuk menunjukkan 

ruang parkir bagi orang penderita cacat 
 

Marka ini juga tidak berbeda dimensi dan ukurannya seperti pada 

marka lainnya, hanya saja ada tambahan marka simbol kursi roda 

pada ruang parkirnya. 

 

2. Marka larangan parkir 

Dalam Pasal 13 KM 60/93 dinyatakan bahwa daerah tepi jalan dengan 

marka garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas 

sebagaimana terlihat pada Gambar 2.48. 

TEPI JALAN

MARKA
WARNA KUNING

 
Gambar 2. 48 Marka larangan berhenti 

 pada jalur lalu lintas 
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Contoh penerapan marka larangan berhenti dapat dilihat pada lokasi 

penyebrangan pejalan kaki sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.49 di 

bawah ini: 

 

 
Gambar 2. 49  Marka larangan parkir di dekat  

penyebrangan pejalan kaki 
 

Jadi dengan pemberian marka larangan pakir pada suatu jalur atau 

fasilitas penunjang lalu lintas seperti pada Gambar 2.48 yang pada 

penerapan di lapangan bisa digunakan pada situasi pada 2.49, 

menandakan bahwa jalur tersebut harus bebas dari kendaraan parkir. 

 

2.7.8 Pencahayaan Pelataran Parkir 
Pencahayaan yang baik merupakan unsur perancangan yang utama 

bagi kendaraan dalam melakukan pergerakan, baik di jalan umum maupun di 

area parkir. Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan 

pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan dan 

atau di tengah (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi 

jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk 

persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. 

Lampu penerangan merupakan suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber 

cahaya, elemen optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi 

tiang lampu. Penerangan jalan di suatu area parkir mempunyai fungsi antara 

lain: 
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a. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan. 

b. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 

c. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna fasilitas parkir, 

khususnya pada malam hari. 

d. Mendukung keamanan lingkungan. 

e. Memberikan keindahan lingkungan area parkir. 

Pada pelataran parkir, pencahayaan sangat diperlukan sejak sore 

hingga pagi hari. Peparkir membutuhkan pencahayaan untuk menunjang  

jarak pandang ketika melakukan manuver kendaraan, baik itu saat masuk 

mencari ruang parkir atau saat akan keluar. Pencahayaan yang mencukupi 

juga membantu petugas dalam mengawasi keadaan dan keamanan di area 

parkir termasuk terhadap kendaraan saat diparkir. 

 Pada bangunan parkir bertingkat, tingkat pencahayaan yang seragam 

sulit dicapai karena ketinggian langit-langit yang relatif rendah, sebagai cara 

untuk mengurangi biaya konstruksi, dan kemiringan jalan tangga tanjakan. 

Pencahayaan yang baik tidak hanya diperlukan pada gang dan jalan tangga 

tanjakan saja tetapi juga daerah tempat parkir. Disini kendaraan-kendaraan 

melakukan gerakan dan penumpang tersorot cahaya dan bergerak dengan 

bayangannya. Pencahayaan yang mantap secara keseluruhan paling baik 

diperoleh dengan daya yang kecil tetapi lebih banyak lampu yang dipasang. 

Patokan pemasangan sebuah lampu 40 Watt untuk setiap dua atau tiga 

tempat parkir adalah sudah memadai, dengan penambahan lampu-lampu 

yang diletakkan pada ujung jalan tangga tanjakan.  

Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengatur  spesifikasi 

penerangan jalan di kawasan perkotaan pada SNI 7391:2008. Aturan ini 

bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam merencanakan 

penerangan jalan khususnya di kawasan perkotaan, termasuk juga area 

parkir, sehingga dihasilkan penerangan yang dapat memberikan 

keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi peparkir. 

Dengan acuan SNI 7391:2008, ada beberapa ketentuan yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan penerangan tempat parkir, yaitu: 
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a. Kuat pencahayaan 

Kuat pencahayaan (iluminansi, E) adalah jumlah cahaya yang jatuh pada 

permukaan jalan, yang dinyatakan dalam satuan lux. Kuat pencahayaan 

pada daerah tempat parkir ditentukan seperti pada Tabel 2.14 dibawah 

ini. 

Tabel 2. 14  Kuat pencahayaan pada daerah tempat parkir 

Tingkat kegiatan

Lingkungan di lokasi Lalu-lintas kendaraan Keselamatan pejalan kaki

Rendah 5 2

Sedang 11 6

Tinggi 22 10

Kegiatan sedang/tinggi 110 54

Kuat pencahayaan pada tempat parkir terbuka (lux)

Untuk tujuan

Kuat pencahayaan pada tempat parkir tertutup (lux)

Daerah tempat parkir 
dan pejalan kaki 54 54

 
(Sumber: SNI 7391:2008) 

 

Berdasarkan standar dari SNI 7391:2008 seperti yang terlihat pada Tabel 

2.14, maka diketahui bahwa kuat pencahayaan yang dibutuhkan oleh 

suatu tempat kegiatan berbeda-beda, disesuaikan tujuan pemasangan 

lampu penerangan di area parkir. 

b. Jenis lampu  

Jenis lampu yang digunakan erat kaitannya dengan kualitas dan 

kuantitas pencahayaan yang diinginkan pada lokasi pemasangan. Selain 

itu, kemudahan perawatan dan ketahanan menjadi faktor penting untuk 

dipertimbangkan, karena sebagai alat untuk kepentingan publik, 

diharapkan kinerja yang diberikan dapat maksimal. 

Neufert 1996 dalam Data Arsitek, menyarankan jumlah pencahayaan 

(lux) untuk kegiatan umum sebagai berikut: 

1. Tempat parkir  20 

2. Jalur keluar   50 

3. Tanjakan    70 

4. Atap    20 

5. Pintu masuk dan keluar 150 
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Jenis lampu penerangan jalan ditinjau dari karakteristik dan 

penggunaannya menurut standar spesifikasi SNI, secara umum seperti 

tertera pada Tabel 2.15 sebagai berikut. 

Tabel 2. 15  Jenis lampu penerangan jalan secara umum menurut 
karakteristik dan penggunaannya 

Jenis Lampu
Efisiensi 
rata-rata 

(lumen/watt)  

Umur rencana 
rata-rata

(jam)

Daya 
(watt)

Pengaruh thd 
warna obyek Keterangan

- Untuk jalan kolektor dan lokal

- Efisiensi cukup tinggi tetapi 
berumur pendek

- Jenis lampu ini masih dapat
digunakan untuk hal-hal
yang terbatas.

- Untuk jalan kolektor, lokal dan 
persimpangan

- Efisiensi rendah, umur 
panjang dan ukuran lampu kecil

- Jenis lampu ini masih dapat 
digunakan secara terbatas
- Untuk jalan kolektor, 
lokal,persimpangan, 
penyeberangan,
terowongan, tempat 
peristirahatan (restarea)

- Efisiensi sangat tinggi, umur 
cukup panjang, ukuran lampu 
besar sehingga sulit untuk 
mengontrol cahayanya dan 
cahaya lampu sangat buruk 
karena warna kuning
- Jenis lampu ini dianjurkan 
digunakan karena faktor 
efisiensinya yang sangat tinggi
- Untuk jalan tol, arteri, kolektor, 
persimpangan besar/luas dan 
interchange
- efisiensi tinggi, umur sangat 
panjang, ukuran lampu kecil, 
sehingga mudah pengontrolan 
cahayanya
- Jenis lampu ini dianjurkan 
digunakan karena faktor 
efisiensinya yang sangat tinggi

Lampu gas
sodium
tekanan
tinggi
(SON)

110 12.000 - 20.000 150; 250;
400

Buruk

Lampu 
tabung 
fluorescent 
tekanan 
rendah

60 – 70 8.000 –10.000 18 - 20
36 - 40

Sedang

Lampu gas
merkuri
tekanan
tinggi
(MBF/U)

50 – 55 16.000 –24.000 125; 250;
400; 700

Sedang

Lampu gas
sodium
bertekanan
rendah
(SOX)

100 - 200 8.000 -10.000 90; 180 Sangat
buruk

 
 (Sumber: SNI 7391:2008) 
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Berdasarkan standar Badan Standardisasi Nasional pada SNI 7391 

:2008, seperti tertera pada Tabel 2.15 diatas, maka pemilihan dan 

penggunaan suatu jenis lampu penerangan sangat dipengaruhi oleh 

lokasi dan jenis kegiatannya. 

 

c. Penempatan lampu penerangan 

Penempatan lampu penerangan pada ruang parkir harus direncanakan 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan: 

1. Kemerataan pencahayaan yang sesuai 

2. Keselamatan dan keamanan bagi pengguna fasilitas parkir 

3. Arah dan petunjuk (guide) yang jelas bagi pengguna ruang parkir dan 

pejalan kaki 

Perencanaan dan penempatan lampu penerangan jalan mengacu pada 

SNI 7391:2008 seperti terlihat pada Gambar 2.50  dibawah ini 

 
Gambar 2. 50 Penempatan lampu penerangan 

 

Batasan penempatan lampu penerangan jalan tergantung dari tipe 

lampu, tinggi lampu, lebar jalan dan tingkat kemerataan pencahayaan 

dari lampu yang akan digunakan. Jarak antar lampu penerangan  secara 

umum dapat mengikuti batasan BSN seperti tertera pada Tabel 2.16 dan 

2.17. Dalam tabel tersebut dipisahkan antara dua tipe rumah lampu, 
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berupa jarak antar tiang lampu penerangan (E) didasarkan pada tipikal 

distribusi pencahayaan dan klasifikasi lampu. Rumah lampu (lantern) tipe 

A mempunyai penyebaran sorotan cahaya/sinar lebih luas, tipe ini adalah 

jenis lampu gas sodium bertekanan rendah, sedangkan tipe B 

mempunyai sorotan cahaya lebih ringan/kecil, terutama yang langsung 

ke jalan, yaitu jenis lampu gas merkuri atau sodium bertekanan tinggi.  

Tabel 2. 16  Jarak antar lampu penerangan untuk rumah lampu tipe A 

 
  (Sumber: SNI 7391:2008) 
 

Tabel 2. 17  Jarak antar lampu penerangan untuk rumah lampu tipe B 

 
(Sumber: SNI 7391:2008) 
 

Mengacu pada standar SNI 7391:2008 seperti yang tertera pada tabel 

2.16 dan 2.17, tingkat pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu sangat 

tergantung pada jenis lampu yang digunakan dan ketinggian 

penempatannya. 
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Adapun bentuk dan struktur rumah lampu penerangan jalan dapat 

dilihat pada Gambar 2.51 berikut ini. 

B. Contoh rumah lampu merkuri

A. Contoh rumah lampu sodium

 
Gambar 2. 51  Contoh rumah lampu sodium dan merkuri 

 
 Pada Gambar 2.51 diatas, yang standarnya terdapat dalam SNI 

7391:2008, terlihat perbedaan antara rumah lampu tipe A dan B yang mana 

tipe B berbentuk lebih pipih dan panjang daripada tipe B yang lebih dominan 

bulat lonjong. 

 

2.7.9 Disain Teknis Pelataran Parkir 
Perencanaan teknis pelataran parkir meliputi jenis perkerasan untuk 

penutup lahan dan penguat tepi. 

a. Perkerasan pelataran parkir 

Konstruksi perkerasan terdari dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas 

tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi 

untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkannya ke lapisan di 

bawahnya.  

Pada umumnya konstruksi perkerasan terdari dari: 

1. Lapisan permukaan (suface course) 

2. Lapisan pondasi atas (base course) 

3. Lapisan pondasi bawah (subbase course) 

4. Lapisan tanah dasar (subgrade). 
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Adapun beban lalu lintas yang bekerja di atas konstruksi perkerasan 

dapat dibedakan atas: 

1. Muatan kendaraan berupa gaya vertikal 

2. Gaya rem kendaraan berupa gaya horizontal 

3. Pukulan roda kendaraan berupa getaran-getaran. 

 

Karena sifat penyebaran gaya, maka muatan yang diterima oleh masing-

masing lapisan berbeda dan semakin ke bawah semakin kecil. Lapiasan 

permukaan harus menerima seluruh jenis gaya yang bekerja, lapis 

pondasi atas menerima gaya vertikal dan getaran, sedangkan tanah 

dasar dianggap hanya menerima gaya vertikal saja. 

Lapisan perkerasan berfungsi untuk menerima dan menyebarkan beban 

lalu lintas tanpa menimbulkan kerusakan yang berarti pada konstruksi 

jalan itu sendiri. Dengan demikian memberikan kenyamanan kepada 

pengguna fasilitas lalu lintas selama masa pelayanan bangunan 

konstruksi tersebut. Untuk itu, dalam perencanaan perlu dipertimbangkan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi pelayanan konstruksi 

perkerasan seperti: 

1. Fungsi jalan 

2. Kinerja perkerasan 

3. Umur rencana 

4. Lalu lintas kendaraan yang merupakan beban dari perkerasan jalan 

5. Sifat tanah dasar 

6. Kondisi lingkungan 

7. Sifat dan banyak material tersedia di lokasi, yang akan dipergunakan 

sebagai bahan lapisan perkerasan. 

8. Bentuk geometrik lapisan perkerasan. 

 

Disain perkerasan ruang parkir dipengaruhi oleh tata letak yang 

digunakan, bentuk tapak, dan juga mempertimbangkan keuntungan-

keuntungan yang dapat diperoleh, seperti keekonomisan dan pangaruh 

terhadap lingkungan.  
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Jenis konstruksi perkerasan yang dapat digunakan pada ruang parkir 

meliputi: 

1. Konstruksi perkerasan lentur (fleksible pavement) 

Adalah perkerasan yang lapisan-lapisannya bersifat memikul dan 

menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Ada beberapa jenis 

lapisan perkerasan lentur yang dapat digunakan sebagai konstruksi 

penutup lahan parkir yaitu: 

a) Aspal beton campuran panas, adalah campuran merata antara 

agregat dan aspal sebagai bahan pengikat pda suhu tertentu. 

Pada proses produksinya, kedua bahan ini dipanaskan terlebih 

dahulu dengan tujuan mengeringkan agregat dan mendapatkan 

tingkat kecairan yang cukup dari aspal sehingga didapatkan 

kemudahan untuk pencampurannya, karena dicampur saat 

panas, maka sering disebut sebagai ”hot mix” 

b) Paving block, adalah konstruksi beton yang dibuat dari campuran 

portland cement atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan 

agregat dengan atau tanpa bahan lainnya. Penggunaan paving 

block pada perumahan atau jalan sangat memungkinkan untuk 

peresapan air. Hal ini karena struktur paving block yang 

memberikan ruang untuk air meresap kedalam tanah. 

2. Konstruksi perkerasan kaku (rigid pavement) 

Yaitu perkerasan yang menggunakan semen (portland 

cement)sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa 

tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis 

pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat 

beton yang bersifat sebagai balok di atas permukaan. 

3. Konstruksi perkerasan komposit (composive pavement) 

Adalah perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan 

lentur, dimana dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan 

kaku atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. 

Untuk itu perlu pertimbangan yang cermat dalam menentukan jenis 

lapisan perkerasan, agar sesuai kebutuhan dan fungsinya. 
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b. Pembatas tepi 

Salah satu konstruksi pembatas tepi yang sering digunakan di 

jalan adalah kereb. Kereb adalah bagian dari jalan berupa struktur 

vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan 

untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan 

kaki, median, separator, pulau jalan, dan juga tempat parkir. 

Kereb pada umumnya dipergunakan pada berbagai tipe jalan 

perkotaan untuk kepentingan keselamatan dan pemanfaatan jalan. 

Konfigurasi kereb bersangkutan dengan tipe, bentuk, dan dimensi, yang 

harus diatur secara optimum, sehingga rangkaian kereb dapat berfungsi: 

1. Sebagai pembatas tepian badan jalan agar dapat memudahkan 

pengemudi untuk mengidentifikasi jalur lalu lintas. 

2. Sebagai pembatas dan perlindungan bagi pejalan kaki agar tidak 

tertabrak oleh kendaraan yang mengalami lepas kendali. 

3. Sebagai bagian dari sistem drainase untuk mengalirkan air 

permukaan sehingga perkerasan jalan terbebas dari genangan. 

4. Sebagai elemen estetika dari jalan sehingga harmonis dengan 

lingkungan di sekitarnya. 

Secara umum bagian-bagian kereb yang meliputi komponen, 

bentuk dasar, dan bagian lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.52. 

ALAS

KOMPONEN HORISONTAL

LIDAH PENYAMBUNG

MUKA

LUBANG
PENYAMBUNG

DINDING DALAM

KOMPONEN VERTIKAL

 
Gambar 2. 52  Komponen dan bagian-bagian kereb 

 
Pada gambar 2.52 terlihat bagian-bagian dari suatu tipe kereb yang 

merupakan parameter penting dan banyak diatur oleh BSN pada SNI 

2442:2008 tentang spesifikasi kereb beton untuk jalan. Hal ini bertujuan 
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menyeragamkan ukuran produk dipasaran, sehingga ketika 

menggunakan produk kereb dari pabrik yang berbeda, tetap ada 

kesesuaian dimensi sehingga memudahkan pemasangan di lapangan. 

Pada SNI 2442:2008 kereb telah dibedakan menjadi 4 tipe utama 

yang didasarkan pada tinggi dan perbedaan tinggi dinding dalam, 

kelandaian muka, tingkat halangan yang mungkin ditimbulkan oleh 

komponen vertikal, dan ada tidaknya lubang masuk (inlet) untuk 

mengalirkan air. Adapun tipe kereb tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kereb tegak (A1) 

Adalah kereb dengan bagian muka kereb yang hampir tegak, 

membentuk sudut 80,5º terhadap alas kereb. Kereb tipe ini terdiri dari 

dua jenis, yaitu kereb tegak dengan komponen horizontal dan kereb 

tegak tanpa komponen horizontal. Contoh tipe kereb ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.53(a) dan 2.53(b). 

2. Kereb miring (B1) 

Kereb dengan bagian muka kereb yang miring, membentuk sudut 

dengan kemiringan sekitar 650, terhadap lantai alas. Kereb ini memiliki 

dinding dalam tegak lurus dan muka kereb relatif landai dengan profil 

atas lengkung memotong dinding dalam. Bentuk kereb tipe ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.53(c). 

4. Kereb peninggi (C) 

Kereb dengan tinggi komponen vertikalnya 200 mm, berfungsi 

sebagai kereb yang dapat dinaiki ban kendaraan. Kereb ini berbentuk 

dasar persegi panjang terpancung. Dinding dalam tegak lurus dan 

dinding luar memotong dinding dalam tegak lurus; melandai; dan 

memotong alas secara tegak lurus. Bentuk dan dimensi kereb tipe ini 

dapat dilihat pada Gambar 2.53(d). 

5. Kereb penghubung (D1) 

kereb yang berfungsi menghubungkan kereb tegak atau kereb miring 

(yang ketinggian komponen vertikalnya 350 mm) dengan kereb 

peninggi (yang ketinggian komponen vertikalnya 200 mm). Kereb ini 

memiliki bentuk dasar yang sama dengan kereb tipe A1, hanya sisi 

atas dinding dalam menurun atau meninggi untuk memberikan 
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kelandaian yang cukup bagi pejalan kaki, kursi roda atau kendaraan 

tidak bermotor lainnya. Salah satu bentuk kereb tipe ini seperti terlihat 

pada Gambar 2.53(e). 

 
Gambar 2. 53  Macam-macam tipe kereb 

 

Pada Gambar 2.53 diatas, terlihat bahwa masing-masing tipe kereb 

memiliki dimensi dan fungsi yang berbeda. Untuk memilih tipe kereb yang 

akan digunakan perlu diketahui karakter jalan sehingga tipe kereb yang 

digunakan nantinya tepat sesuai fungsinya.  

Adapun standar struktur dan pembetonan yang harus dimiliki oleh 

kerb berdasarkan SNI 2442:2008 adalah sebagai berikut: 

1. Kereb dibuat dari beton dengan mutu beton minimal K300. Ketentuan 

ini merupakan standar yang berlaku untuk perencanaan, 

pemeriksaan, dan evaluasi. 

2. Ukuran butir agregat maksimum 20 mm. 

3. Kereb dibuat tanpa penulangan. 

4. Kereb tidak boleh dicor di tempat, kecuali kereb yang dipasang pada 

suatu tepian jalan membentuk kurva dengan diameter ≤ 2000 mm. 

 
 (a) (b) 

Kereb tegak dengan         Kereb tegak dengan  
 komponen horisontal               tanpa komponen horisontal  

 

 
               (c) Kereb miring                           (d)  Kereb peninggi 

 
(e) Kereb penghubung 


