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 Abstrak— Kemacetan lalu lintas yang terjadi selama ini sudah sangat mengganggu 
aktifitas penduduk dan telah kita ketahui, bahwa kemacetan akan menimbulkan berbagai 
dampak negatif baik bagi pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan 
lingkungan. 
  Kajian terhadap sistem manajemen lalu lintas dalam pengendalian parkir jalan merdeka 
di kota pematangsiantar dimana kita akan melakukan survei atau identifikasi terhadap pola 
parkir yang ada dan membuat suatu rancangan yang sesuatu dengan peraturan penataan 
perparkiran yang berlaku dan penulisan karya ilmiah dilaksanakan di daerah Kota 
Pematangsiantar, Penulisan dilakukan terbatas hanya pada inti kota, karena daerah inilah 
yang paling signifikan untuk dilakukan penataan kawasan parkir. Alasan lain adalah 
karena di inti kotalah aktifitas lalu lintas (parkir) paling padat dan penggunaan lahan 
parkir selalu meningkat. 
 Dengan berlakunya dalam penerapan perancangan area parkir diharapkan dapat 
meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) kota Pematangsiantar dari hasil tariff 
parkir, Pemandangan kota Pematangsiantar akan semakin indah dengan lalu litas yang 
baik, Kemacetan akan berkurang karena kendaraan sudah parkir pada tempatnya dan 
Tingkat kecelakaan lalu lintas akan menurun 
 
Kata Kunci— Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan, PAD Parkir dan Kemacatan 

 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 

Telah kita ketahui, bahwa kemacetan akan 
menimbulkan berbagai dampak negatif baik 
bagi pengemudinya sendiri maupun ditinjau 
dari segi ekonomi dan lingkungan. Kota 
Besar dan berkembang merupakan masalah 
utama yang sulit dipecahkan terutama pada 
kota besar seperti Kota Medan yaitu masalah 
Transportasi. Kemacetan lalu lintas yang 
terjadi selama ini sudah sangat mengganggu 
aktifitas penduduk. 

Masalah ini tidak terbatas hanya di kota 
besar saja, namun juga melanda kota yang 
sedang berkembang yang mana salah satu 
kota tersebut adalah kota Pematangsiantar. 
Minimnya fasilitas parkir di dekat pasar-
pasar tersebut mengakibatkan kemacatan. 
Beberapa super market hanya memiliki 
tempat parkir yang begitu sempit, yang hanya 
dapat menampung beberapa kendaraan roda 
empat saja. 

Hal ini menunjukkan kurang sadarnya 
sebagian besar lapisan masyarakat terhadap 
ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas di 
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kota Pematangsiantar masih sangat rendah. 
Tingkat kecelakaan, kematian akibat 
kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang 
tinggi, bahkan bisa menduduki peringkat 
atas. 
 
TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan utama penelitian ini untuk dapat 
menciptakan suatu kondisi yang nyaman 
dalam berlalu lintas. Dengan mengikuti 
sistim dan aturan yang berlaku dalam 
penerapan perancangan area parkir 
diharapkan: 
1. Pemandangan kota akan semakin indah 

dengan lalu lintas yang baik dan teratur 
2. Untuk meningkatkan pendapatan 

anggaran daerah (PAD) kota 
Pematangsiantar dari hasil tarif distribusi 
parkir yang baik. 

3. Mengurangi kemacetan Pemerintah 
Daerah Kota Pematangsiantar membuat 
fasilitas parkir yang layak dan aman. 

4. Kecelakaan lalu lintas akan menurut 
dimana parkir sesuai pada tempatnya. 

 
MANFAAT PENELITIAN 

Menciptakan suatu tata kota yang baik 
dalam hal manajemen lalu lintas atau lebih 
spesifiknya dalam hal penataan kawasan 
perparkiran. Penelitian ini juga diharapkan 
dapat menjadi sebagai sebuah bahan 
pertimbangan bagi Dinas Perhubungan atau 
DLLAJ untuk membuat suatu rancangan 
kawasan parkir yang baik ke depannya. 
Dunia pendidikan maupun masyarakat 
dimana kiranya saudara-saudara yang lain 
dapat mengetahui tata cara dan aturan dalam 
penataan kawasan perparkiran, baik dari segi 
prinsip, kriteria, bentuk dan romantikanya. 
 
PEMBATASAN MASALAH 

Kajian terhadap sistem manajemen lalu 
lintas dalam pengendalian parkir Jalan 

Merdeka di Kota Pematangsiantar  akan 
membahas baik itu dari segi romantika, 
prinsip, bentuk dan kriterianya pada bidang 
per-parkiran. Penulis akan melakukan survei 
atau identifikasi terhadap pola parkir yang 
ada dan membuat suatu rancangan yang 
sesuatu dengan peraturan penataan 
perparkiran yang berlaku. Dengan demikian 
pemandangan yang indahpun akan kita 
dapatkan apabila kendaraan dapat parkir pada 
daerah yang seharusnya ia parkir. 
 
PERPARKIRAN  

Keputusan Menteri Perhubungan No : 66 
tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk 
Umum dan Keputusan Dirjen Perhubungan 
Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/1996 
Tentang Pedoman  Teknis Penyelenggaraan 
Fasilitas Parkir disebut bahwa parkir adalah 
keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 
tidak bersifat sementara waktu.  

Direktorat Jendral Perhubungan Darat 
(1998) mempertegas pengertian parkir, parkir 
merupakan keadaan tidak bergerak setiap 
kendaraan yang tidak  bersifat sementara 
waktu, sedangkan berhenti adalah keadaan 
tidak bergerak atau suatu kendaraan untuk 
sementara waktu dengan pengemudi tidak 
meninggalkan kendaraannya. 

Tempat parkir  kendaraan yang bersifat 
sementara dan dalam waktu relatif singkat 
seperti untuk menaikkan dan menurunkan 
penumpang atau untuk bongkar barang. 
Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti 
untuk waktu yang relatif lama, misalnya 
untuk kegiatan belanja, ke kantor, ke sekolah 
dan kegiatan lainnya, sehingga dibutuhkan 
tempat parkir bagi kendaraan kendaraan yang 
akan berhenti tersebut.  Kegiatan parkir dapat 
dilakukan pada badan jalan dan di area parkir 
khusus di luar badan jalan. 
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LOKASI / PENEMPATAN FASILITAS 
PARKIR  

Penempatannya dan dalam operasional 
sehari-hari menurut Setijowarno dan Frazila 
(2001) fasilitas parkir terdiri dari:  

 
Fasilitas Parkir Di luar Badan Jalan (Off 
Street Parking)  

Dirjen Perhubungan Darat (1989) bahwa 
fasilitas parkir kendaraan yang tidak berada 
pada badan jalan atau langsung menempati 
pada badan jalan, tetapi berada di luar badan 
jalan yang dibuat khusus dan menurut 
Seijowarno dan Frazila (2001), fasilitas 
parkir bukan di badan jalan adalah fasilitas 
parkir yang  berada pada areal tertentu  atau 
di luar badan jalan. 

 
Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (On 
Street Parking)  

Dirjen Perhubungan Darat (1989) bahwa 
fasilitas parkirpada badan jalan mempunyai 
kesamaan dengan pengertian kawasan 
parkir. Fasiltas parkir badan jalan adalah 
fasilitas parkir yang menggunakan 
pinggir/tepi badan jalan dan menurut D. 
Setijowarno & R.B.Frazila (2001) 
menjelaskan bahwa parkir di badan jalan 
adalah fasilitas parkir pada badan jalan. 
Parkir pada badan jalan sangat dipengaruhi 
oleh sudut parkir, lokasi parkir dan panjang 
jalan yang digunakan untuk parkir.  

 
STATUS PARKIR 

Statusnya parkir dapat dikelompokkan 
dalam beberapa Kelompok antara lain  Parkir 
umum yaitu perparkiran yang menggunakan 
tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang 
dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, 
Parkir khusus yaitu perparkiran yang 
menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan 

pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak 
ketiga, Parkir darurat yaitu perparkiran yang 
berada ditempat-tempat umum, baik yang 
menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, 
lapangan-lapangan milik atau penguasaan 
pemerintah daerah atau swasta, karena 
kegiatan insidentil, Taman parkir yaitu suatu 
areal / bangunan perparkiran yang dilengkapi 
sarana perparkiran yang pengelolaannya 
diselenggarakan oleh pemerintah,   dan 
Gedung parkir yaitu bangunan yang 
dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan 
yang penyelenggaraannya oleh pemerintah 
daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat 
izin pemerintah daerah.     
 
PARKIR DI KAWASAN 
PERDAGANGAN  

Kawasan Perdagangan merupakan  
kawasan tempat berlangsungnya berbagai 
aktivitas perdagangan seperti: penjual 
pakaian, sepatu, buku-buku, radio, restaurant 
dan lain-lain dilengkapi bioskop dan tempat 
hiburan, Kawasan Perdagangan yang paling 
Komersial  yaitu kawasan-kawasan lainnya  
yang ditata dan dirancang untuk menjual 
barang dan jasa. Pada kenyataannya kawasan 
ini merupakan kawasan bisnis yang 
berhubungan dengan kawasan sekitarnya dan 
Kawasan Perdagangan yang terdiri dari 
berbagai aktivitas bisnis yang menyatu untuk 
melayani masyarakat sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhannya.  
 
PENGARUH PARKIR TERHADAP 
LINGKUNGAN  

Pada dasarnya parkir dapat mempengaruh 
terhadap lingkungan untuk itu suatu 
lingkungan yang tidak menyenangkan di 
daerah perkotaan dan pusat perdagangan 
sangat berhubungkan dengan keadaan parkir 
kendaraan yang tidak tertib dan terkesan 
semrawut.   
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Menurut Shirvani (1985) bahwa 
perparkiran memiliki beberapa pengaruh 
langsung terhadap kualitas lingkungan 
diperkotaan antara lain kelansungan aktivitas 
kota yang mana terdapat masalah parkir dan 
menimbulkan visual impact yang negatif 
terhadap struktur kota dan bentuk fisik. 
 
UKURAN SATUAN RUANGAN PARKIR  

Ukuran satuan ruang parkir merupakan unit 
ukuran yang diperlukan untuk memarkir 
kenderaan. Untuk mengukur kebutuhan 
parkir digunakan Satuan Ruang Parkir (SRP). 
Menurut pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Parkir, Penentuan besar SRP didasarkan atas 
pertimbangan sebagai berikut:  
a)   Dimensi pada kendaraan standar   

Maka dimensi Kendaraan Standar 
merupakan ruang batas arah lateral dan 
memanjang yang diperlukan untuk 
memarkirkan suatu kendaraan. Dimensi 
kendaraan standar adalah kendaraan 
penumpang, dimana menurut standar 
menurut Dirjen Perhubungan Darat adalah 
dengan ukuran 1,70 m x 4,70 m, dengan 
rincian perbandingan ukuran seperti 
tertera pada gambar 1. 
 

b)   Ruang bebas terhadap kendaraan parkir   
Dimana arah lateral dan arah longitudinal 
kendaraan. Jarak  bebas arah lateral 
sebesar 5 cm dan jarak bebas arah 
longitudinal sebesar 30 cm, dengan 
rincian bagian depan 10 cm dan bagian 
belakang sebesar 20 cm (Gambar 2). 

   
Ruang parkir suatu  tempat parkir akan 

berbeda-beda kebutuhannya berdasarkan 
jenis peruntukan parkir. Besarnya satuan 
ruang parkir (SRP) sangat penting dalam 
perencanaan fasilitas parkir, karena besarnya 
satuan ruang parkir berkaitan langsung 

dengan besarnya daya tampung lokasi parkir 
tersebut.   
 
 
 
PENGUKURAN TEMPAT PARKIR  

Kajian terhadap sistem manajemen lalu 
lintas dalam pengendalian parkir  yang sudah 
beroperasi sangat diperlukan pengukuran 
parkir yang mana akumulasi parkir, volume 
parkir, kapasitas parkir, lama waktu parkir 
dan pergantian parkir terus bertambah. Dari 
hasil pengukuran parkir akan dapat diketahui 
karakteristik parkir pada lokasi tersebut 
misalnya jam-jam puncak, lama rata-rata 
parkir, efektifitas parkir dan lain-lain. 

Kajian terhadap Sistem manajemen Lalu 
Lintas dalam Pengendalian Parkir Jalan 
Merdeka di Kota Pematangsiantar arus 
berdasarkan antara lain : 
1. Akumulasi Parkir  
2. Kapasitas Parkir  
3. Posisi/Sudut Parkir  
4. Volume/Satuan Ruang Parkir  
5. Lama Waktu Parkir  
 
MANAJEMEN SISTEM PARKIR 
JALAN MERDEKA 
Pengertian  
a)   Manajemen   
 Proses khas yang terjadi dari kegiatan  

planning (P), organizing (O), actuating 
(A), dan controlling (C). jika dikaitkan 
dengan lalu lintas dan parkir, manajemen 
diharapkan agar lalu lintas dapat berjalan 
dengan aman, nyaman dan ekonomis. 
Pengertian ekonomis dikaitkan dengan 
rasio proses out put dan input dalam 
proses manajemen. Manajemen dapat 
berlangsung apabila  tersedia input  dasar 
yang lengkap yaitu man (M1), money 
(M2), material  (M3), machine  (M4), dan 
method (M5).    
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b)   Manajemen sistem parkir  

Badan jalan (on street parking) maupun 
di luar badan jalan (off street parking) 
merupakan hal penting untuk 
mengendalikan lalu-lintas agar 
kemacetan, polusi dan kebisingan dapat 
ditekan sambil meningkatkan standar 
lingkungan (Hoobs,1995) maka 
manajemen waktu dan biaya berkaitan 
dengan usaha untuk menyeimbangkan 
kebutuhan (demand) dengan 
menyediakan (supply) dan pembayaran 
kembali atas investasi keuangan untuk 
pembangunan prasarana dan perawatan.   

c) Manajemen lalu lintas   
Parkir dapat dibagi atas 2 bagian antara 
lain Manajemen lalu lintas di dalam 
ruang parker dan Manajemen lalu lintas 
di luar ruang parkir.   

d) Kebijakan Tarif Parkir  
 Kebijakan tarif parkir diharapkan untuk  

beberapa tujuan yaitu antara lain untuk 
memaksimalkan retribusi parkir seperti 
ditunjukkan pada gambar 3. 

 
Pembatasan Ruang dan Waktu Parkir 
Kendaraan  

Pembatasan lamanya waktu parkir biasanya 
diwujudkan dengan penetapan tarif progresif 
menurut lamanya waktu parkir. Dapat juga 
dilakukan pembatasan waktu terhadap arus. 
Metode-metode pengendalian yang umum 
dilakukan antara lain dengan: 
a)   Sistem karcis.  
b)   Sistem kartu atau disk.  
c)   Alat pengukur parkir (parking meter), 
d)   Surat izin parkir perumahan (Sticker).  
 
Penetapan Parkir berdasarkan Zona  
Kebijakan tarip berdasarkan zona ini bisa 
dilakukan dengan:  
a)   Berdasarkan waktu atau yang biasa. 

b)   Berdasarkan zona 
c)   Tarip bulanan  

 
PENGAWASAN PARKIR   

Langkah yang penting dalam pengawasan 
parkir antara lain meliputi penilangan 
pelanggaran parkir oleh Polisi Lalu Lintas 
dengan pemasangan gembok roda sehingga 
dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar 
terhadap larangan parkir ataupun penderekan 
terhadap kendaraan yang mogok atau 
melanggar larangan parkir. Beberapa cara 
yang biasa dilakukan terhadap pelanggaran 
parkir khususnya pelanggaran  parkir 
dipinggir jalan adalah sebagai berikut:  
1. Tilang   
2. Derek  
3. Gembok Roda   
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
KAPASITAS JALAN 

Jalan Merdeka memiliki lebar 13,20 meter,  
lebar bagian jalan yang dipergunakan untuk 
lahan/area parkir adalah 3,20 meter dengan 
demikian, lebar jalan yang efektif untuk 
dipergunakan adalah 10,00 meter. 
Pemakaian sebagian badan jalan untuk lokasi 
parkir mengakibatkan jalan yang efektif 
dipergunakan semakin sempit. Hal inilah 
yang menyebabkan kerap terjadi kemacetan, 
dimana badan jalan yang tersedia tidak dapat 
menampung lonjakan lalu lintas yang tiap 
tahunnya selalu bertambah. Sehingga 
mengakibatkan semakin “semrautnya” kota. 
 
KETERSEDIAAN LOKASI PARKIR 

Lokasi parkir yang dipergunakan adalah 
dengan mengambil sebagian badan jalan 
untuk kendaraan roda 4 (empat). Untuk 
kendaraan roda 2 (dua) lokasi parkir 
ditempatkan pada kaki lima toko, trotoar 
jalan dan sebagian kecil parkir di sisi jalan. 
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Hal ini dilakukan mengingat sangat 
minimnya lahan untuk dijadikan lokasi parkir 
sehingga lokasi-lokasi yang seharunya tidak 
untuk parkir mau tidak mau dilanggar juga. 
Dan sebagian petugas parkir yang kurang 
faham masalah ini malahan menyarankan 
para pengendara untuk memarkirkan 
kendaraannya pada trotoar jalan (kendaraan 
roda dua). 

Pada hari-hari tertentu, parkir berlapis juga 
kerap terjadi sehingga kemacetanpun tidak 
dapat dihindarkan lagi. Intinya, jalan 
Merdeka tidak mampu lagi menampung 
banyaknya kendaraan yang parkir dan lalu 
lalangnya kendaraan umum dan pribadi. 
Sudah seharusnyalah pihak Pemerintah Kota 
Pematangsiantar melakuakn perluasan kota 
sebagai jawaban dari masalah ini atau dibuat 
parker bertingkat khususnya didepan Pajak 
Tradisional Horas. 
 
JENIS PARKIR DAN UKURAN PARKIR 

Jenis parkir yang dijumpai di lapangan 
adalah pola menyudut dan pararel. Untuk 
jenis parkir dengan pola menyudut, 
menggunakan sudut 60o. Menurut Peraturan 
daerah Kota Pematangsiantar Tentang 
Pengelolaan Perparkiran pada BAB V, Pasal 
ke 9 disebutkan posisi parker kendaraan 
bermotor di badan jalan umum dilakukan 
dengan cara sejajar trotoar atau badan jalan 
yang membentuk sudut 0o menurut arah lalu 
lintas dan serong membentuk sudut menurut 
arah lalu lintas dengan kemiringan sudut 30o, 
sudut 45o, sudut 60o dan sudut 90o

Jika kita bandingkan dimensi parkir yang 
terjadi di lapangan dengan dimensi ruang 
parkir yang ditetapkan oleh Dirjen 
Perhubungan Darat, maka terlihat perbedaan 
yang cukup signifikan. Dimensi yang sama 
hanya pada bagian lebar ruang parkir yakni 
2,30 m dan selisih panjang ruang parkir yaitu 

1,45 m. Dimensi jarak pandang juga 
menunjukkan perbedaan yang sangat 
mencolok dimana pada sisi awal parkir hanya 
1,20 m sedangkan untuk standarnya adalah 
12,00 m dan pada sisi akhir hanya 0,80 m 
sedangkan dimensi standarnya adalah 9,00 
m. Untuk ruang maneuver tidak ada 
disediakan, mengingat jalan peruntukan lalu 
lintas sangat kecil. Oleh karena ruang 
maneuver tidak ada, maka setiap kendaraan 
yang akan keluar dari “area”  parkir terpaksa 
menggunakan badan jalan utama. Berikut 
rekapitulasi perbandingan antara dimensi 
parkir standar dengan dimensi parkir yang 
terjadi di lapangan dapat dilihat pada Tabel 
1. 
 
TARIF PARKIR 

Dalam Peraturan Daerah Kota 
Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2001 
Tentang Retribusi Daerah dalam lampiran V 
“Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum” disebutkan bahwa: 

 atau 
menyesuaikan keadaan jalan. 

1. Besarnya uang Retribusi Parkir 
ditetapkan untuk sekali parkir sebagai 
berikut : 
a) Untuk setiap kendaraan beroda 2     

(dua) …………....Rp    1.000,00 
b) Untuk setiap kendaraan beroda 4 

(empat) dan becak bermotor 
………..….................Rp    2.000,00 

c) Untuk angkutan kota, taxi, mobil 
pick-up, mobil box dan sejenisnya 
…………..................Rp     2.000,00 

d) Mobil barang roda 6 (enam) ke atas 
.......……...................Rp     4.000,00 
 

2. Besarnya retribusi untuk berlangganan 
adalah: 
a) Untuk setiap kendaraan beroda 2 

(dua)…….................Rp   20.000,00 
b) Untuk setiap kendaraan beroda 4 

(empat) ……...  ........Rp   60.000,00 
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c) Untuk setiap bus, truk, gerobak 
gandengan dan sejenisnya 
……………… ..…...Rp 120.000,00 

 
PELANGGARAN PARKIR 

Pada saat melakukan survey, penulis 
menemukan beberapa kesalahan (pelaggaran) 
parkir yang terjadi di sekitar ruas jalan 
Merdeka anatar lain : 

 
(1) Parkir di lokasi rambu larangan parkir 

Dalam jepretan photo di atas terlihat 
beberapa kendaraan sedang parkir pada areal 
larangan parkir. Nampaknya hal ini sudah 
biasa terjadi di Kota ini, namun hingga saat 
pelaksanaan penelitian tersebutpun tidak ada 
tindakan tegas yang dilakukan dinas terkait 
(Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar). 

 
(2) Parkir Berlapis 

Dalam photo di Gambar 6. (dalam 
lingkaran) terlihat terjadi pemarkiran 
kendaraan secara berlapis, hal ini sungguh 
merusak pemandangan kota. Dampak lain 
yang ditimbulkan akibat pelanggaran ini 
adalah terjadinya kemacetan, dimana 
semakin banyaknya badan jalan yang dipakai 
untuk lahan parkir sehingga kapasitas jalan 
untuk menampung arus lalu lintaspun 
semakin kecil. 

 
(3) Parkir pada kedua sisi jalan/kiri dan 

kanan 
Sekilas, kita tidak melihat ada kemacetan 

pada gambar 7 di atas namun hal itu cukup 
untuk memperburuk pemandangan kota. 
Dalam hal ini, lokasi parkir yang lazimnya 
berada di sebelah kiri badan jalan telah 
dirubah menjadi di sebelah kanan badan 
jalan. Sehingga parkir yang legal pada jalan 
ini adalah sebelah kanan jalan, karena hanya 
pada sisi inilah lokasi parkir yang disertai 
dengan marka/garis untuk parkir. 

SANKSI BAGI PELANGGAR PARKIR 

Sanksi terhadap pelanggaran parkir yang 
terjadi di kota Pematangsiantar, belum ada 
terlihat dan perhatian serius dari pihak 
pengelola. Pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh supir “nakal” hanya diberi 
teguran lisan yang tidak berbuah apa-apa 
oleh petugas di lapangan untuk itu harus ada 
sanksi. 

Diberi sanksi bagi kejanggalan lain yang 
mengakibatkan para pelanggar tidak merasa 
bersalah terhadap tindakannya dikarenakan 
mereka (pelanggar) juga dipungut biaya 
parkir yang sewajarnya. Jadi, dengan 
membanyar biaya parkir mereka sudah 
merasa legal untuk memarkirkan 
kendaraannya walaupun di tempat yang 
terdapat rambu larangan parkir. 
 
KESIMPULAN 

Perhatian serius dari pihak Dishub atau 
Polisi lalu lintas dalam perhatian masalah 
pelanggaran parkir, sehingga hal ini 
menyebabkan para pelanggar tidak memiliki 
rasa bersalah lagi dalam pelanggaran mereka;  
Pelanggaran parkir yang terjadi adalah: (1) 
Parkir di tempat yang dilarang (2) Parkir 
Berlapis (3) Parkir pada kedua sisi jalan/kiri 
dan kanan; Bahwa Lebar Jalan Merdeka 
adalah = 13,20 meter, Lebar jalan yang 
digunakan untuk areal parkir adalah = 3,20 
meter; Bahwa Pola parkir yang 
diterapkan/yang terjadi di lapangan adalah : 
1) Pola Sejajar dan menyudut (pola 
menyudut dengan kemiringan 60o) dan tarif 
parkir yang dikutip untuk kendaraan roda 4 
(empat) Rp 2.000,00, dan untuk roda 2 (dua) 
Rp 

Dimohon kepada dinas Perhubungan 
diharapkan  mempertimbangkan untuk 
menjalankan sanksi seperti : Penilangan, 

1.000,00 
 
SARAN 
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Kunci Roda, Derek ataupun alternative lain 
kepada pelanggar agar kiranya dapat 
memberikan efek jera kepada mereka 
(pelanggar aturan parkir); Dinas 
Perhubungan Kota Pematangsiantar agar 
memantapkan kinerja para petugas yang 
berjaga di lapangan yang diharapkan mampu 
mengambil tindakan tegas dalam 
memberikan sanksi terhadap mereka yang 
melanggar tata cara perparkiran; 
Ketersediaan lahan parkir agar diperhatikan 
maka Pemerintah Kota Pematangsiantar 
sudah saatnya untuk mempertimbangkan 
perluasan kota ke arah daerah Tanjung 
Pinggir yang saat sekarang belum berfungsi; 
Memaksimalkan penggunaan badan jalan 
untuk arus lalu lintas maka areal parkir yang 
dijadikan di sebelah kiri jalan baiknya dapat 
relokasikan ke sebelah kanan, hal ini dapat 
Mengurangi kemacetan dimana kebanyakan 
kendaraan penumpang menjadi berhenti di 
tengah badan jalan akibat sisi kiri badan jalan 
sudah digunakan menjadi areal parkir dan 
memaksimalkan hasil penelitian ini, dapat 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 
pemantapan pola perparkiran tersebut. 
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Gambar 1. Dimensi Standar Kendaraan (Dirjen 
Perhubungan Darat) 

Keterangan:      
a = jarak gandar             
h = tinggi total;    
b = front overhang;   
L = panjang total;     
c = rear overhang;     
B = lebar total;     
d = lebar jarak   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Lebar Bukaan Pintu (Dirjen Perhubungan 

Darat) 
 
Keterangan:             

B : Lebar Total   

L : Panjang  

O : Lebar Bukaan Pintu   

A1.O2 : Jarak 

R : Jarak Bebas Arah  

Bp : Lebar  

Lp : Panjang SRP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Kaitan Antara Tarif Dengan Pendapatan 
Permintaan Parkir (Abu Bakar, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Jalan Merdeka (Sket Gambar pada 
Lapangan) 

 
Tabel 1. Dimensi Parkir 

Simbol Keterangan Dimensi 
Standar 

Dimensi di 
lapangan Selisih 

A Lebar ruang 
parkir 

2,30 2,30 0 

B Lebar kaki 
ruang parkir 

2,90 2,85 0,05 

C Selisih 
panjang ruang 
parkir 

1,45 1,45 0 

D Ruang parkir 
efektif 

5,95 5,00 0,95 

M Ruang 
maneuver 

4,60 0,00 4,60 

E Ruang parkir 
efektif 
ditambah 
ruang 
maneuver 

10,55 5,56 4,99 

Sumber : Data Lapangan dan Data Dirjen 
Perhubungan Darat 

13,20 
 

10,00 
 

3,20  

Area parkir 
Trotoar 
jalan 

Daerah efektif lalu lintas 
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                                              (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              (b) 
Gambar 5. Kendaraan Parkir di Lokasi Rambu Larangan Parkir ; (a) Photo Lapangan Jalan Merdeka Pematangsiantar, 
(b) Sket Gambar dari Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 (b) 
Gambar 6. Kendaraan Parkir Berlapis ; (a) Photo Lapangan Jalan Merdeka Pemarangsiantar, (b) Sket Gambar dari 
Lapangan 
 
 
 

2,00  
8,00  

3,20  

Daerah parkir berlapis Daerah parkir yang disediakan 

Daerah efektif lalu lintas akibat parkir 
b l i  

2,00  
8,00  

3,20  
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                                                                 (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               (b) 
 
Gambar 7. Kendaraan Parkir pada Kedua Sisi Jalan ; (a) Photo Lapngan Jalan Merdeka Pematangsiantar, (b) Sket 
Gambar dari Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00  

8,00  
3,20  
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