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Pengguna kendaraan
bermotor pada umumnya
menginginkan parkir
sedekat mungkin
dengan lokasi yang
menjadi tujuannya.

M

aka di suatu kawasan yang
menarik banyak pengunjung seperti kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, kawasan
perkantoran atau kawasan sekolahan yang
dipenuhi dengan kendaraan penjemput
pada jam pulang sekolah, akan terjadi akumulasi kebutuhan ruang parkir di kawasan
tersebut. Semakin banyak pengunjung
semakin banyak ruang yang diperlukan
untuk parkir.
Dilain pihak para pemilik gedung
yang dikunjungi tidak dapat menyediakan
ruang parkir seluas yang dibutuhkan pengunjung pada periode jam padat karena
pertimbangan harga lahan yang terlalu
mahal untuk hanya dijadikan lahan parkir.
Maka parkir pengunjung dilakukan di
badan jalan(on-street parking) yang akan
berakibat pada penurunan kinerja jalan
berupa penurunan kapasitas jalankarena
berkurangnya lebar efektif badan jalan
yang selanjutnya juga mengakibatkan
menurunnya kelancaran arus lalu-lintas.
Sehingga pada periode jam padat akan
menyebabkan terjadinya kemacetan lalulintas kendaraan bermotor. Disamping itu
juga akan meningkatkan akumulasi polusi
udara dari gas buang kendaraan bermotor
yang berakibat pada gangguan kesehatan
warga kota.
Oleh karena itu pada umumnyaonstreet parkingtidak lagi direkomendasikan
khususnya di kawasan yang padat lalu-lintasnya. Sebagai salah satu alternatif untuk
mengurangi atau menggantikanon-street
parking adalah dengan menerapkan sistem
off-street parking yaitu parkir diluar badan

jalan dengan menyediakan kantong-kantong parkir berupa halaman parkir atau
gedung parkir di kawasan-kawasan yang
padat pengunjungnya. Dengan penerapan
sistem off-street parking maka para pengunjungharus berjalan kaki dari lokasi
parkir ke lokasi tujuannya. Sebagai konsekuensinya maka harus disediakan fasilitasuntuk berjalan kaki berupa trotoar yang
layak yang memenuhi persyaratan fungsional, keamanan, kenyamanan serta keindahan agar para pengunjung menikmati
aktivitasnya berjalan kaki dari lokasi
parkir ke lokasi tujuannya.Bahkan bisa
mampir-mampir di lokasi lain disepanjang
trotoar dalam perjalanan menuju tujuan
atau sekembalinya ke lokasi
parkir.Dengan sistem off-site parking bila
ditunjang dengan trotoar yang baik maka
akan berpotensi menghidupkan aktivitas
di kawasan dimana terdapat bangunan

gedung parkir.
Park and Walk
Dengan menerapkan konsep Park and
Walk, yaitu; ìparkir mobil anda (Park)di
gedung parkir dan nikmati berjalan kaki
(Walk) di trotoar yang nyaman menuju
tujuanî, akan didapat beberapa keuntungan. Pertama, lebar badan jalan tidak berkurang karena tidak adanya on-street parking
sehingga tidak terjadi penurunan kinerja
jalan dan dengan demikian mengurangi
potensi terjadinya kemacetan lalu-lintas.
Kedua, dengan berkurangnya kemacetan
lalu-lintas maka mengurangi akumulasi
polusi udara dari gas buang kendaraan
bermotor yang terjadi pada kondisi kemacetan lalu-lintas sehingga udara menjadi
lebih sehat bagi warga kota. Ketiga, membangun gaya hidup sehat bagi warga kota
dengan membiasakan berjalan kaki dalam
jarak pendek dan sedang. Keempat;

penghematan energi BBM dari berkurangnya kemacetan lalu-lintas.
Konsep ini hanya bisa terwujud apabila terdapat sinkronisasi antara bangunan
parkir dengan ketersediaan trotoar yang
mendukung aksesibilitas berjalan kaki di
kawasan yang bersangkutan. Penyediaan
gedung parkir seyogyanya tidak berdiri
sendiri melainkan harus terintegrasi
dengan fasilitas trotoar yang akan mengantar ke tujuan-tujuan yang diinginkan
dengan lancar, nyaman, aman dan menyenangkan.
Dengan semakin berkembangnya
teknologi konstruksi, berdasarkan pertimbangan efisiensi penggunaan lahan perkotaan maka gedung parkir dapat dibangun
bertingkat di permukaan tanah atau
dibawah permukaan tanah bahkan
dibawah permukaan air.Untuk bangunan
gedung parkir di permukaan tanah bahkan

banyak tersedia teknologi konstruksi yang
murah antara lain dengan menggunakan
konstruksi baja.
Di kota-kota besar di seluruh dunia,
bisnis parkir telah menjadi salah satu bisnis yang menjanjikankan karena memberikan keuntungan finansial.Lokasi
gedung parkir di kawasan padat pengunjung secara ekonomis
menguntungkan.Salah satu perhitungan
yang dibuat dengan simulasi lokasi perdagangan di Jakarta Pusat pada tahun 2014,
penghasilan yang bisa didapat dari sebuah
gedung parkir 5 lantai dengan daya tampung 500 mobil bisa menembus angka
diatas 2,5 milyar rupiah per tahun
(https://www.investmedan.com/id).
Dengan nilai ekonomis yang potensial
tersebut maka Pemerintah Daerah dapat
bekerja sama dengan investor untuk membangun gedung-gedung parkir di wilayah
pemerintahannya. Disamping itu
Pemerintah Daerah akan lebih mudah
mengontrol pemasukan dari retribusi
parkir dengan penerapan tiket otomatis.
Kota-kota besar di Indonesia sudah mulai
membangun gedung-gedung parkir sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas. Bahkan di salah satu
Daerah di Indonesia, pembangunan
gedung parkir menjadi program janji kampanye salah satu pasangan peserta dalam
Pemilihan Kepala Daerah pada tahun
2018
(http://jabar.tribunnews.com).Jumlah
kendaraan bermotor yang tumbuh dengan
cepat didorong oleh program mobil murah
dari segala merek perlu diimbangi dengan
ketersediaan fasilitas parkir. Gedung
parkir bukan lagi merupakan barang
mewah melainkan sudah menjadi kebutuhan sebagai salah satu alternatif untuk
mengatasi masalah kemacetanlalu-lintas
kendaraan bermotor.(53)
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