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Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Fakultas Keguruan Dan llmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat Kota Baniarmasin

Oleh:

Menik Susilowati, Deasy Arisanty, Sidharta Adyatma

ABSTRAK
Lambung Mangkurat university is the eldest University at Kalimantan. This university stand on September

zrth r958, but can be formalized on November 1st 1960, and standing until now. The perpove of this study is to

knowthe requirement and room capacityparkat Facultyof teacherstrainingand Education UNLAM Baniarmasin's

City have sufficed or not. The result of this study can be that analysis that : the supreme Accumulated parking

is happening for motorbike in FKIP 1, as much as 511 unit, whereas for car as much as tt unit, that is happening

between hour r5.ro 16.1o Wita. The supreme accumulated parking thatis happening for motorbike in FKIP z, as

much as 1.446 unit between hour o7.35 08.15 Wita. The supreme durasi of parking that happen in parking FKIP z

as much as 143,j) minutes / vehicles. The supreme of alternation parkir's level happen in FKIP r for car as much

as 4,63vehicles / 5RP Per minute. The supreme capacity park is capacity park for motorbike in FKIP I as much as

5J,o2 SRP Per minute, where is the slot's sam that available as much as 2.651 whit the average long park as much

as o,o5 minutes / vehicles. The supreme of index park is inden park motorbike as much as zt5, 18 that happen in

FKIP 2. The recessity room or the augmentation of extent room park for motorbike in FKI P t is 'r.738 m2, for car

is 586,5 m', and FKIP z for motorbike is 1.5oJ m'zand for car is 372 m''

Key word : Accumulate parlg The duration of park, Capacity of park, lndex park and the necessity room

park FKIP UNLAM Baniarmasin CitY

I. PENDAHULUAN

Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) adalah Universitas tertua di Kalimantan. Universitas ini berdiri

pada tanggal zr September 1958, namun baru bisa diresmikan pada tanggal t November 1960 dan berdiri

sampai dengan sekarang. Lokasi kampus sempat berpindah-pindah tempat, sekarang kampus utama berada

di Banjarmasin. Lokasi di Baniarmasin karenakan tidak memungkinkan lagi untuk didirikan beberapa fakultas,

maka didirikan pula beberapa Fakultas Iain tersebut di Banjarbaru, namun Rektorattetap berada di Baniarmasin.

Nama Universitas diambil dari nama Lambung Mangkurat, seorang patih Keraiaan Negara Dipa yang tidak bisa

dipisahkan dari sejarah Kerajaan Baniar di Kalimantan Selatan.

Mahasiswa yang belajar di UNLAM tahun zot4lzot5 beriumlah +C.61+ orang dengan iumlah mahasiswa

yang paling banyak adalah FKIP dari luas Kampus 21.113.68 m' (Biro Akademik Unlam Baniarmasinzot4lzo'r5).

Observasi luas ruang parkir FKIP t untuk kendaraan roda z adalah 3.g76,'t5 m'sedangkan untuk kendaraan roda

4 adalah 143m,. FKIP z adalah32o,89 m'z, sedangkan observasi sementara untuk jumlah kendaraan roda z yang

parkir di FKIP r berjumlah 2.89o unit, serta roda 4 berjumlah z3 unit dan FKIP z untuk roda z berjumlah t.98o

unit. Perbandingan antara kapasitas ruang parkir dan iumlah kendaraan yang parkir tidak sesuai, itu terbukti

dari data perbandingan dengan standar Satuan Ruang Parkir(SRP). Jumlah kendaraan roda z 2.89o unit dengan

luas ruang 3.916,15mr, sedangkan standar SRP untuk jumlah kendaraan roda 2 2.89o unit untuk luas ruangnya

4335 m, dan untuk jumlah kendaraan roda 4 23 unit dengan luas ruang 143 m', sedangkan standar SRP untuk

jumlah kendaraan roda 4 z3 unit tersebut adalah 287,5. Hasil ketidaksesuaian tersebut dapat disimpulkan

bahwa kapasitas ruang parkir di FKIP t tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang parkir. Perbandingan

antara hasil observasi dan standar SRP dapat disajikan dalam Tabel 3.
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Tabel 3. Perbandingan Hasil Observasi dan Standar SRP

No Hasil observasi Jumlah
observasi

JumlahStandar SRP keterangan

1.

2.

FKIP 1

Kendaraan
Roda z

Roda 4
Ruang parkir
Roda z

Roda 4

FKIP 2

Kendaraan
Roda z

Roda 4
Ruang parkir
Roda z

Roda 4

2.89o unit
z3 unit

3.976,15m2

143m'

1.98o unit

3 unit

32o,89 m'

25 m'

2.890 x (o,75xz,oo)

= 4.335m'

z3 x (z,5ox5,oo)

=287,5fi2

r.98o x (o,75xz,oo)

=2.97om2

3 x (z,5ox5,oo)

=37,5m2

Perhitungan standar SRP untuk
roda z adalah o,75x2,oo dan
perhitungan untuk roda 4
standar adalah 2,5ox5,oo.
Hasil perkalian tersebut
kemudian dikalikan dengan
jumlah kendaraan yang ada,

maka akan didapatkan luas

ruang untuk kendaraan per unit.

Sumber : Observosi, z.ot5

Ruang parkir di Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan merupakan ruang parkir yang tidak dikelola

langsung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Baniarmasin serta penataan ruang Universitas Lambung

Mangkurat, dampaknya ruang parkir saat ini memicu permasalahan parkir kendaraan pada Fakultas Keguruan

dan llmu Pendidikan yang selalu tidakteratur dan kekurangan ruang parkir yang ideal, maka ditarik kesimpulan

dengan penelitian beriudul "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan

KotaBanjarmasin".

II. TINJAUAN PUSTAKA

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam

pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan

dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan barang dan

atau orang (abubakar dalam Widhiastuti dkk, 2o1l). Parkir adalah memangkalkan/ menempatkan dengan

memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/ tidak bermotor), pada suatu tempat parkir

dalam jangka waktu tertentu. (Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang No. t tahun 1998).

Akumulasi parkir adalah jumlah total dari kendaraan yang parkir selama periode tertentu. Akumulasi

volume parkir dapat dijadikan sebagai ukuran kebutuhan ruang parkir di lokasi penelitian (Hobbs dalam Ismiati,

2oo4).

Durasi parkir adalah waktu yang digunakan oleh suatu kendaraan pada waktu tertentu tanpa berpindah-

pindah, yang dinyatakan dalam satuan menit (Hobbs,'t995).

Pergantian parkir menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan membagi volume

parkir dengan f umlah ruang parkir untuk periode waktu tertentu. (Oppenlender, ry76).

Kapasitas ruang parkir merupakan kemampuan maksimum ruang tersebut dalam menampung kendaraan,

maka kapasitas ruang parkir adalah volume kendaraan pemakai fasilitas parkir. Kendaraan pemakai fasilitas

parkir ditinjau dari prosesnya yaitu datang, berdiam diri (parkir) dan pergi meninggalkan fasilitas parkir.
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lndeks parkir adalah perbandingan antara akumulasi padfr detgil

dapatmenunjukkanseberapabesarkapasitasparkiryangtelahterisi.

SRP (satuan ruang parkir) adalah luas efektif untuk memarkir satu kenciar-aa:"

truk maupun motor. Menurut buku panduan parkir yang dikeluarkan Departemen Pe#ri'Lro!r'{=r-

diielaskan sebagaimana Tabel 4 (Abubakar dalam widhiastuti dkk, zor3).

Tabel 4. Ukuran Kebutuhan trh"n p.tki'dul'* Pun"nt

No. Jenis Kendaraan Satuan Ruang Parkir

1

a. Mobil penumPang untuk golongan I

b. Mobil Penumpang untuk golongan ll

c. Mobil penumPang untuk golongan lll

2.3o x 5.oo
2.5o x 5.oo
3.OO x 5.0o

z. Bus / Truck ).4o x12.50

). Motor o.75 x 2.oo

Sumber: Studi Direktorat )enderal P erhubungan Ddrat, 1996

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif adalah penelitian yang difokuskan pada kaiian

fenomena objektif untuk dikaji secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Kebetulan (Sampling

lncidental)adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saia yang secara kebetulan

atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Sampel penelitian ini adalah iumlah kendaraan bermotor roda z dan roda 4 yang parkir saat pengambilan

data penelitian karena tidak semua pemakir (pengendara/ mahasiswa yang pakir) memakirkan kendaraannya

pada hari dan iam yang sama di parkir Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat

kota Baniarmasin.

IV. HASIL PENELITIAN

Fakultas Keguruan dan llmu pendidikan (FKlp) adalah program perkuliahan fakultas di UNLAM Baniarmasin'

FKlp di uNLAM Kota Banjarmasiterletak diJI. Brigien H. Hasan Basri dan secara astronomiberada di3"'t7'56,9"

LS sampai .t44"35,07,3,,BT. parkir Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP) meliputilahan parkir FKIP t

yaitu di samping ruang Micro Teachingdan di belakang Rektorat UNLAM. Parkir FKIP z yaitu PGSD-PCPAUDdi

depan ruang perpustakaan, ruang Melati, Mushola dan ruang Perkuliahan PGPAUD. Lokasi parkir mobil untuk

FKtp r terletak pada bagian depan gedung FKIP r dari sebelah kiri, kanan dan samping gedung berturut-turut

seluas r43 m,((rom xzm)+(z8m x3m)+(%x3m x3m)+(rzm xlm)). Lokasi parkir kendaraan roda dua atau sepeda

motor FKlPrseluas 2.o54,45m'terdiri dari lokasi Pertama di samping ruang Micro Teaching((ttzm xzm)+(to7m

xg,5m)), di belakang ruang Mikro Teachingsebelah Lapangan Basket ((r6,5m xr4,3m)), dan di samping Kantin

FKlp serta di belakang Gedung Hassan Bondan ((zt,4mxzom)+(l6mxrom)), serta lokasi parkir sepeda motor di

delakang Rektorat serta di sebelah perpustakaan Pusat UNLAM Kota Baniarmasin dengan luas't.9tt,7 m'((3om

xtz,zm)+(4tm lg7,7m)).

Ruang parkir FKIp z berlokasi di sekitar bagian Iuar dan dalam (tengah-tengah) gedung perkulihan' Lokasi

sepeda motor terletak di depan perpustakaan PGSD-PGPAUD seluas 3zo,89m'((33,4m xzm)+(/,x3o,4m
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6ambar g.Akumulasi Parkir FKIP i, 4-8 Mei 2ot5
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Tabel t6. Akumulasi Parkir Kendaraan di FKIP z

No. Hari Jenis Kendaraan Waktu Puncak
Jumlah Kendaraan

(unit)

1 Senin Sepeda Motor 14.05-15.o5 498

Mobil 9.45-10.45 z

2 Selasa Sepeda Motor 1J.00-14.oo 421

Mobil 10.50-11.5o 2

) Rabu Sepeda Motor 14.o5-15.o5 482

Mobil 8.4o-9.4o z

4 Kamis Sepeda Motor 7.)5-8.35 1.446

Mobil 6.3o-7.3o z

5 Jum'at Sepeda Motor 14.o5-15.o5 496

Mobil 13.OO-14.OO )

Sumber: Hasil Analisi, zor5



Selanjutnya dari tabel dapat dibuat gambar akumulasi parkir selama tz jam pengamtan pada ke lima hari

penelitian, seperti yang terlihat pada Gambar to .
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Gambar to. Akumulasi Parkir FKIP 2, tt-t5 Mei zot5

Perbandingan akumulasi parkir dengan kapasitas parkir pada masing-masing lokasi penelitian yang

diamanati selama rr Jam 5o Menit per harinya, sehingga terlihat jelas perrbandingan inddek parkir masing-

masing kendaraan, seperti terlihat pada Tabel z73o dan Gambar to dan tt.

Tabel zg.lndeks Parkir Sepeda Motor di FKIP 1

.\o
Hari

Akumulasi
Parkir (AP)

Ruang Parkir Yeng
Ada: SRP
{netak16trJ

lndeks Parkir {o;1

I Senin 479
j -rl:1xlOtl

2,i.s i
- 18.0686-<i3.{
:. 18.u7

t Selasa 4li 2 {.-:1 i:s
- " x1t)0

3,65 r

- i l-il1 i7{1688
.. 1i.91

J Rabu +rb I6-i1 --_:::_-1ftri
1.t551: 18.40S 1-t787

r 1"q-41

:l Kamis il l I 651 5ll: 
-\ 

t {JtJ

: 19 27i7-li
,:19.18

-Ium'at -195 :..65 t : 'oo xl$8
3"651

= 1,1,i6054119
*, 14,56
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Sumber : Hasil Analisis,zot5
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Cambar tt. lndeks Parkir di FKIP t

PerbandinganmenggunakanstandarlndeksParkirsebagaiberikut:

a.lP<tartinyabahwafasilitasparkirtidakbermasalah,dimanakebutuhanparkirtidakmelebihidar,a

tamPung/ kaPasitas normal

b. lP = 1 artinya bahwa kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampunE/kapasitas normal'

c. lp > r artinya bahwa fasilitas parkir bermasalah, dimana kebutuhan parkir melebihi daya tarnp 'n{

kaPasitas normal.

Tabel z7-28 serta cambar 18, menunjukkan bahwa perhitungan untuk parkir sepeda motor ca^ ---:

melebihi indeks parkir standar. lndeks parkir untuk sepeda motor dari data yang paling rendah sebe'a'-: ;:

ini sudah melebihi standar indeks parkir yaitu 14,94 > 1. Data sepeda motor untuk indeks yang palir:-: "'t=-
sudahmenuniukkanbahwafasilitasparkirbermasalah,dimanakebutuhanparkirmelebihidava:ar:--:'

kapasitas normal.

lndeks parkir untuk FKIP 2 iuga mengalami kelebihan kapasitas dan masalah dalam parkir'keieci-=-

kapasitas dan menunjukkan masalh pada hari kamis, dengan indeks parkinya zt5' t8 untuk indeks D31r -

kendaraan bermotor roda dua. Kelebihan ini ditunjukkan pada hasil analisis data yang dibuat ke Tabel l9 car

Sountukmasing-masing|eniskendaraanbermotor,sertadigambarkanpadacambartg'
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Tabel 3t.lndeks Parkir Sepeda Motor di FKIP z

Sumber : Hasil Analisis,zot5

25S
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u

Selasa Rebu Karn*s Jum'at

..,,,'.. t//: Sepeda $\.*otsr ====,:1.,::::ttt: M g b i !
th 4 :

Cambar tz. lndeks Parkir di FKIP z

lndeks parkir dariTabelzg dan 3o menuniukkan bahwa indeks parkir untuk FKIP z melebihidaristandar

yang ada. Hari selasa untuk data paling rendah sepeda motor saja6z ,65% >1, hal ini menujukkan bahwa fasilitas

parkir bermasalah, dimana kebutuhan parkiifielebihi daya tampungikapasitas normal. lndeks parkir untuk

mobil yang sama daripengambilan data senin hingga jum'at juga menunjukkan masalah pada kebutuhan serta

kapasitas ruang parkir 1oo%>1.

Kebutuhan ruang parkir di FKIP UNLAM Kota Banjarmasin untuk mengetahui luasnya area parkir yang

dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kendaraan yang masuk selama tt Jam 5o Menit

selama waktu survey.Rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan ruang parkir adalah SRP - Jumlah
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lIa. Hari Akurnulasi
Parkir {AP}

Ruang Parkir
Yarrg Ada,'

SRP
(petak:rurJ

Indeks Parkir (96)

I Senin 49S 6?: :""xi00
:0 741011.1_lS
: ?'X-1I

7. Selasa 4:l f,]4 :-\ lut,
:64 6JSSOqsr
:ArAi

,1 Rabu ,f 8l aa?: -"- x 100

:71,725r9048
.. 7 1^73

4 Kamis i "446 672 1 .1.i6

h72: ?1:, 178571.1
: I1i. 18

l -hun'at .196 o" - '-- x 1t)0
b72

:7_1,80S5:i8I
-:73.81



Kendaraan yang Parkir. SRP yang dimaksud adalah standar SRP dari iumlah kendaraan yang parkir di FKIP

dikalikan dengan standar SRp untuk sepeda motor dan mobil. Jumlah kendaraan yang parkir adalah jumlah

dari akumulasi parkir paling besar.Kebutuhan ruang parkir untuk FKIP UNLAM Kota Banjarmasin dapat dilihat

pada Tabel 3t.

Tabel33. Kebutuhan Ruang Parkir FKIP UNLAM Kota Baniarmasin

No. Fakultas

Jumlah
Kendaraan
yang Parkir

(unit)

Luas Ruang
Parkir (m')

Standar SRP (m')

)kendaraan yang parkir
X

SRP

Kebutuhan Ruang Parkir (m')
SRP - iumlah kendaraan Yang

parker

1

FKIP 1

Roda z 3.476 ).976'15 ).476x ( o,75 x z,oo )

= 3.476 x 1,5

-- 5.214

5.2t4 - 3.476

= t139

Roda 4 )r 143 5rx(z,5ox5,oo)
= !1 x1,2!

= 637,5

531,5 - j1
= 586,5

2

FKIP 2

Roda z 3.o06 1.OO7,89 3.o06x(o,75xz,oo)
= J.OO6 x 1,5

= 4.5o9

4.509 - 3.006
= 1.503

Roda 4 ) 25 3 x( z,5ox5,oo )

= )X1,2\
- )/>

)75-3
- )/z

Kebutuhan parkir berdasarka petak- petak ruang parkir dari FKIP UNLAM Kota Baniarmasin adalah :

1,, FKIP 1

a. Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda dua adalah luas parkir yang seharusnya 5.2t4 m'?

dengan 3.476 Petak atau lebih

b. Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda empat adalah laus parkir yang seharusnya 637,5 m')

dangan 5z Petak atau lebih

2. FKIP 2

a. Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda dua adalah luas parkir yang seharusnya 4.5o9 m'

dengan 3.oo6 Petak atau Iebih

' b. Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda empat adalah laus parkir yang seharusnya 375 m'

dangan 3 petak atau lebih

Sistem operasional parkir FKIP UNLAM dikelola oleh Barang Milik Negara (BMN) FKIP, SUBAG UMUM FKIP

serta Keuangan FKIP. Pengelolaan Keuangan untuk parkir, memiliki sewa yang dipungut Fakultas dan Estimasi

biaya pemeliharaan dengan masing-masing biaya operasional Rp. 5.ooo.ooo,- per bulan serta Rp z,ooo"':l;'-

. Sistem pembagian sewa untuk petugas parkir dan Fakultas 50%per harinya dengan iangka t''':k:* .=:- --

bulan.

penelitian kebutuhan ruang parkir untuk FKIP dilakukan selama z minggu der'E:- :-.-::=:- : '-

yaitu t minggu utuk FKIP 1 dan l minggu untk FKIP z. Waktu penelitian di mul:r c:'' :^. - - :: - "--' :-

18.2o WITA, dengan selisish waktu pergantian 5 menit dan durasi penelitra: j: :-: ' =- = =--'-l :- -:-
menggunakan sistem karcis masuk dan keluar, dimana didalam Kar.: :=-!=: -: :=-::-: l-:-'. ::* ::-
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-
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c) Tingkat pergantian parkir tertinggi terjadi didalam FKIP r untuk mobil sebesar 4,53 kendaraan/

SRP permenit.

d) Kapasitas parkir tertinggi adalah kapasitas parkir untuk sepeda motor didalam FKlp r sebesar

53,02 SRP permenit, dimana jumlah petak ysng tersedia sebanyak 2.55r dengan rata-rata Iama

parkir sebesar o,o5 menit/kendaraan.

e) lndeks parkir tertinggi adalah indeks parkir sepeda motor sebesar 215,18 yang terjadi di FKIp 2.

Kebutuhan Ruang Parkir

a) Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda dua adalah tuas parkir yang seharusnya 5.214 m,

dengan 3.476 petak atau lebih

b) Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda empat adalah laus parkir yang seharusny a 637,5 m7

dangan 52 petak atau lebih

c) Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda dua adalah luas parkir yang seharusnya 4.5o9 m,

dengan 3.oo6 petak atau lebih

d) Kebutuhan petak parkir untuk kendaraan roda empat adalah laus parkir yang seharusnya 315 m2

dangan 3 petak atau lebih.
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