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Abstract
The purpose of this research are: 1) to know the number of buildings whose
parking area switches to become a road agency due to road widening in Jl. Jendral
Sudirman, in the city of Parepare. 2) To know the area of land that switches function to
the road body after experiencing widening of road on Jl. Jenderal Sudirman, in the city of
Parepare.
Processing data to describe a data into information, therefore the characteristics
of the data becomes easy to understand and also useful to find solutions to problems..
finally, analyzing data with MapInfo application showed 242 buildings reducing the
average land abatement of 154.09 m2 and the area of land that switches function to a
road is 154,09 m2. The result of vehicle ownership survey was found 71, 07% of all
buildings have vehicles. Parking area after widening of the road experienced a deficiency
in which 52 buildings were experiencing deficiency and 31 buildings did not have parking
area. generally, the building area before the widening area is 209559 m2 become
172268,084 m2. It can be concluded that the building area which becomes the road body
is 37,290.92 m2.
Keywords: GIS, MapInfo, parking space, road widening.

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui banyaknya jumlah bangunan yang
lahan parkirnya beralih fungsi menjadi badan jalan akibat pelebaran jalan di Jalan Jendral
Sudirman Kota Parepare. 2) Mengetahui luas lahan yang beralih fungsi menjadi badan
jalan setelah mengalami pelebaran jalan pada Jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare.
Pengolahan data dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah data menjadi
informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga
bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Setelah itu didapatkan peta ruas
jalan dengan aplikasi MapInfo yang menunjukkan 242 bangunan mengurangi
pengurangan lahan rata-rata seluas 154,09 m2 dan luas lahan yang beralih fungsi
menjadi badan jalan adalah 154,09 m2. Hasil survei kepemilikan kendaraan didapati
sebanyak 71, 07 % dari keseluruhan bangunan memiliki kendaraan. Area parkir setelah
pelebaran jalan mengalami kekurangan dimana 52 bangunan diantaranya mengalami
kekurangan dan 31 bangunan tidak memiliki area parkir. Secara garis besar luas lahan
bangunan sebelum pelebaran seluas 209559 m 2 dan setelah pelebaran adalah
172268,084 m2 sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan bangunan yang menjadi badan
jalan seluas 37.290,92 m2.
Kata Kunci : SIG, MapInfo, ruang parkir, pelebaran jalan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Jalan Jenderal Sudirman yang berada
di Kota Parepare merupakan jalan protokol
yang menghubungkan antara Jalan Bau
Massepe dan Jalan Ahmad Yani. Pelebaran
jalan pada Jalan Jenderal Sudirman memiliki
manfaat yang cukup baik untuk kelancaran lalu
lintas. Pelebaran jalan yang dilakukan oleh
pemerintah kota sebagai salah satu langkah
pencegahan masalah kemacetan, selain
memiliki manfaat yang cukup besar, ternyata
menimbulkan masalah baru, yakni banyaknya
bangunan-bangunan yang terpotong yang
sebelumnya menjadi lahan parkir penduduk,
akhirnya beralih menjadi badan jalan. Hal ini
tentunya menyebabkan ketersedian lahan
parkir
semakin
berkurang.
Banyaknya
bangunan, dimana area parkirnya beralih
fungsi menjadi badan jalan membuat
pengguna jalan maupun masyarakat yang
memiliki
kendaraan
banyak
memarkir
kendaraannya di badan jalan. Parkir badan
jalan tentunya akan berdampak pada
kelancaran lalu lintas yakni terhambatnya arus
lalu lintas karena terjadi pengurangan
terhadap tingkat pelayanan jalan, sehingga
pengguna jalan mendapat dampak buruk
berupa penambahan biaya operasional
kendaraan karena waktu tempuh yang
semakin lama.
sehingga hal ini dapat
menganggu efektifitas dari jalan tersebut
karena hal tersebut, oleh karena itu perlu
adanya analisis untuk mengetahui seberapa
banyak bangunan yang kehilangan lahan
parkir akibat pelebaran jalan tersebut,
sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi
pemerintah kota untuk memperhatikan dan
mengambil
langkah
dalam
menangani
masalah tersebut.
SIG adalah sistem komputer yang
digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa,
mengintegrasikan,
dan
menganalisa
informasiinformasi yang berhubungan dengan
permukaan bumi (Demers,1997). Sistem
informasi geografis ini dapat mengolah data
spasial (keruangan) sehingga menghasilkan
keluaran (output) data geografi dalam bentuk
peta tematik, tabel, grafik, laporan dan lainnya.
Termasuk
diantaranya
Jalan
Jenderal
Sudirman yang berhubungan langsung
dengan permukaan bumi, sehingga aplikasi ini
sangat
bermanfaat
untuk
menganalisa
kejadian-kejadian disepanjang jalan tersebut.

Rumusan Masalah
Berkaitan
dengan
latar
belakang permasalahan
yang telah
diuraikan sebelumnya, secara spesifik
masalah yang akan diteliti adalah:
1. Berapa banyak jumlah bangunan yang
lahan parkirnya beralih fungsi menjadi
badan jalan akibat pelebaran jalan di Jalan
Jendral Sudirman Kota Parepare?
2. Berapa luas lahan yang beralih fungsi
menjadi badan jalan setelah mengalami
pelebaran jalan pada Jalan Jenderal
Sudirman Kota Parepare?
TINJAUAN PUSTAKA
A. Parkir
Parkir adalah suatu keadaan tidak
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara
dengan
pengemudi
meninggalkannya atau berhenti cukup lama
untuk menaikkan dan menurunkan muatan
(Pedoman Parkir Tahun 1998). Berdasarkan
letaknya dikenal parkir di badan jalan (on
street parking) dan parkir diluar badan jalan
(off street parking). Parkir di badan jalan (on
street parking) adalah fasilitas parkir yang
menggunakan badan jalan sebagai lahan
parkir. Sedangkan parkir di luar badan jalan
(off street parking) adalah fasilitas parkir yang
sengaja dibuat di luar jalan sebagai penunjang
kegiatan yang berupa tempat parkir atau
gedung parkir.
Tujuan penyelenggaraan perparkiran
yang tercantum dalam Lampiran Keputusan
Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1980
tentang Pengelolaan Perparkiran di daerah,
yang
menyatakan:
Pembinaan
dan
pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan
yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan
terkendali di daerahnya, hal itu bertujuan untuk
menjamin agar dalam pelaksanaannya dapat
diselenggarakan pembinaan yang berhasil
mewujudkan:
a. Penataan Lingkungan Perkotaan
b. Kelancaran Lalu Lintas Jalan
c. Ketertiban
Administrasi
Pendapatan
Daerah
d. Mengurangi beban sosial melalui
penyerapan tenaga kerja.
Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem informasi geografis adalah
gabungan dari tiga unsur pokok yakni sistem,
informasi dan geografis. Dengan demikian,
pengertian terhadap tiga unsur-unsur pokok ini
akan sangat membantu dalam memahami

SIG. Istilah geografi diartikan sebagai suatu
penyajian melalui peta dari sebagian dan
seluruh permukaan bumi, sehingga secara
sederhana, SIG merupakan suatu sistem yang
menekankan pada unsur informasi geografis.
Sistem informasi geografis adalah
sistem komputer yang digunakan untuk
mengumpulkan, memeriksa,
mengintegrasikan, dan menganalisa
informasiinformasi yang berhubungan dengan
permukaan bumi (Demers,1997).
MapInfo Profesional 10.5
MapInfo adalah software yang mampu
memadukan antara kemampuan manajemen
data grafis spasial dengan sistem pengelolaan
database, untuk melakukan analisis data yang
bereferensi
geografis.
MapInfo
dapat
menganalisis data yang berhubungan dengan
obyek di permukaan bumi. MapInfo saat ini
telah menjadi software Sistem Informasi
Geografis ternama didunia dan paling cepat
mengalami perkembangan.
Tampilan MapInfo saat pertama kali
diaktifkan adalah seperti gambar 1.

Gambar 2. Tampilan data grafis
(titik,garis,poligon)
2. Data tabular adalah data deskriptif yang
menyatakan nilai dari data grafis yang
diterangkan. Data ini biasanya disajikan
dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom
dan
baris.
Kolom
(field)
yang
menggambarkan jenis data, sedangkan
garis (record) menggambarkan detail
datanya. Secara umum ada empat tipe
data tabular, yaitu karakter, numerik, date,
dan logika.

Gambar 3. Contoh tampilan data tabular
Data grafis akan sealu terhubung dengan
data tabularnya, seperti pada gambar
berikut :

Gambar 1 Tampilan MapInfoProfesional 10.5
Dasar-dasar Pemetaan Digital
Data MapInfo Profesional dikelola dan
disimpan dalam bentuk tabel. Setiap tabel
menggunakan satu jenis data, misalnya data
kepadatan penduduk, penggunaan lahan,
jaringan jalan, dan lain-lain. Data yang dapat
disimpan oleh mapInfo propfesional terdiri dari
dua bagian, yaitu data grafis dan data tabular
atau data atribut (data base yang menyimpan
data tersebut). Data Grafis
1. Data grafis yang disajikan oleh mapinfo
profesional terdiri dari tiga bagian, yaitu
titik (point), garis (line dan polyline), dan
area (region, poligon)

Gambar 4. Hubungan antara data grafis
dengan data tabular
3. Layers
peta
digambarkan
sebagai
lembaran-lembaran
kerja
transparan.
Setiap layer mengandung satu kesatuan
informasi (file). Misalnya pada peta
administrasi
didalamnya
terdapat
beberapa layer, yakni layer jalan, layer
kota, layer batas-batas wilayah, dan
lainlain. Contoh gambaran layer pada
pemetaan digital dapat dilihat pada
gambar berikut:

Gambar 5. Gambaran tentang layer pada
pemetaan digital

maupun lahan, sehingga luas area parkir hasil
buffer(pelebaran) dapat di analisis apakah
memenuhi Standar Ruang Parkir (SRP).

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yang
bertujuan menggambarkan tentang banyaknya
jumlah bangunan yang kehilangan lahan parkir
akibat pelebaran jalan di Jalan Jenderal
Sudirman seperti yang tercantum pada
rumusan masalah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Input data/ Registrasi Peta
Citra raster merupakan tipe gambar
yang dikomputerisasi yang terdiri dari
barisbaris titik (pixel). Ada beberapa format
file citra raster yang dapat dibaca oleh
MapInfo yakni:
1. File GIF (Graphic Interchange Format)
2. File JPG ( Format JPEG)
3. File TIF (Tagged Image File Format)
4. File PCX (PC Paintbrush)
5. File TGA (Targa)
6. File BIL ( SPOT Satelites Image)
Adapun
langkah-langkah
dalam melakukan registrasi adalah:
a) Citra satelit jalan Jenderal Sudirman pra
pelebaran diperoleh melalui google earth,
dimana format filenya adalah JPG (
Format JPEG). Penentuan lokasi objek
penelitian terlebih dahulu harus diketahui
titik
koordinatnya
sehingga
proses
transformasi data yakni proses mengubah
data analog menjadi data digital dapat
dilakukan. Proses pengambilan titik
koordinat
dilakukan
dengan
cara
menempatkan
empat
buah
titik
membentuk
persegi
dengan
titik
ditempatkan pada masing-masing sudut
persegi tersebut. Satu segmen dibuat 4
titik dengan jarak titik ditinjau dari titik
horizontal adalah 200 m dan jarak
koordinat titik ditinjau dari titik vertikal
adalah 115 m untuk mendapatkan resolusi
peta yang baik pada peta google earth.

Obyek dan Lokasi Penelitian
Obyek penelitan ini adalah lahan parkir,
kondisi bangunan dan luas tanah yang
tersedia setelah pelebaran jalan. Lokasi
penelitian
dilakukan
disepanjang
jalan
Jenderal Sudirman, khususnya daerah yang
mengalami pelebaran jalan. Lokasi penelitian
diperlihatkan pada gambar 1.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan
pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis
data yang dibutuhkan. Peta ruas jalan pra dan
pasca pelebaran jalan dilakukan dengan cara
mendigitasi batas ruas jalan dari citra google
earth, dengan tujuan peta yang didapatkan
sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Peta
lahan dan bangunan pra dan pasca pelebaran
jalan juga dilakukan dengan cara yang sama,
yakni dengan mendigitasi batas ruas jalan dari
citra
google
earth.
Sedangkan
data
ketersediaan lahan parkir pra dan pasca
pelebaran jalan diperoleh dengan cara survei
dan wawancara kepada masing-masing
pemilik lahan dan bangunan yang secara
langsung mengetahui perubahan yang terjadi
pada area parkirnya.
Metode Analisis Data
Bentuk analisis yang digunakan adalah
dengan membandingkan peta Jalan Jenderal
Sudirman sebelum pelebaran dengan peta
jalan jenderal sudirman setelah pelebaran.
Kondisi jalan sebelum pelebaran ditumpang
tindihkan dengan kondisi jalan setelah
pelebaran. Kondisi jalan setelah pelebaran
dapat digambarkan dengan cara membuat
buffer pada jalan sebelum pelebaran.
Datadata hasil buffering akan menunjukkan
pengurangan luas area parkir, bangunan

Gambar 6. Contoh pengambilan titik koordinat
b) Ketika membuka peta raster pada
MapInfo, maka akan muncul kotak dialog
yang berisi pilihan display dan register.
Display berfungsi hanya menampilkan
gambar sedangkan register berfungsi
untuk melanjutkan proses registrasi. Pilih
register untuk melakukan registrasi.

Gambar 7. Peringatan saat memasukkan
raster di Mapinfo
c) memasukkan koordinat (x,y) pada masingmasing titik. Perhatikan nilai error setelah
memasukkan nilai x dan y nya, pastikan
nilai error adalah nol.

Gambar 8. Proses registrasi koordinat
Proses Pengolahan Data
1. Pembuatan garis as jalan
Garis as jalan dibuat untuk membuat acuan
sehingga buffer dilakukan. Proses buffering ini
bertujuan untuk membuat rekayasa/ gambaran
baik untuk badan jalan sebelum pelebaran
maupun setelahnya.
Cara membuat garis dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu mengaktifkan layer
control (
) yang terdapat pada toolbar
Mapinfo Profesional, ketika layer control di klik
maka akan muncul tampilan layer control, lalu
aktifkan editble ( ) pada layer control.
Langkah selanjutnya setelah editable aktif,
yaitu dengan memilih polyline (
) pada tool,
lalu tariklah garis pada as jalan, setelah itu
simpan garis as tersebut dengan cara memilih
map, kemudian pilih save cosmetic object, lalu
isi nama misalnya garis as jalan, dengan
begitu khusus garis as disimpan dalam
file/layer tersendiri.

Gambar 9. Garis As Jalan
b. Pembuatan Buffer
Buffer adalah daerah atau zone yang
dibuat sekitar objek. Objek tersebut bisa
berupa titik, garis, dan poligon ( I Wayan
Nuarsa, 2003).
Langkah
untuk
membuat
buffer
dilakukan dengan cara mengklik terlebih
dahulu garis yang ingin di-buffer, lalu pilih
objects pada baris menu kemudian klik buffer.
. Ketika memilih buffer, maka akan muncul
tampilan seperti gambar 18. Langkah
berikutnya yaitu dengan mengisi lebar pada
value dan memilih meters sebagai satuan
pada bagian units. Jika lebar jalannya 6 m,
maka kita isi setengah dari lebar jalan
tersebut, misalnya 3 m. setelah itu simpan
hasil buffer tersebut di-layer yang berbeda
dengan kembali memilih map, kemudian pilih
save cosmetic object, lalu isi nama misalnya
garis buffer 3 m, dengan begitu khusus buffer
3 m disimpan dalam file/layer tersendiri. Pada
gambar 19 menunjukkan hasil dari buffer.

Gambar 10. Tampilan buffer

Gambar 13. Buffer sebagai gambaran
pelebaran jalan
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 11. Hasil buffer
c. Membuat luas lahan parkir maupun luas
bangunan dengan tool polygon dengan
mengikuti batas masing-masing garis objek.
Adapun cara membuat luas lahan parkir
maupun luas bangunan, yaitu dengan
memilih polygon (
) yang

1. Peta Ruas Jalan Setelah Pelebaran Jalan
Peta ruas jalan sebelum pelebaran
jalan didapatkan dari hasil digitasi, yakni
dimulai dari pembuatan garis as jalan sampai
pada proses buffer. Begitupun dengan ruas
jalan setelah pelebaran, didapatkan dengan
melakukan buffer pada ruas jalan sebelum
pelebaran. Setelah dilakukan survey lapangan,
maka didapat kondisi pelebaran tidak
menjadikan garis as jalan lama sebagai acuan,
dalam hal ini lebar kedua sisi ruas jalan lama
yang terlebarkan rata-rata berbeda.
Ruas jalan lama

Ruas jalan setelah
pelebaran

terdap
toolbar.

at pada

Gambar 12. Bangunan
d. Pelebaran Jalan
Buffer yang kedua ini dijadikan
sebagai gambaran pelebaran jalan, oleh
karena itu buffer inilah yang akan tumpang
tindihkan dengan luas area parkir maupun
bangunan sebelum pelebaran.

Gambar 14. Peta Ruas Jalan Setelah
Pelebaran
Berdasarkan hasil analisis dengan aplikasi
MapInfo, didapatkan bahwa luas lahan yang
beralih fungsi menjadi badan jalan adalah
seluas 37.290,92 m2. Angka tersebut
menunjukan bahwa dari jumlah keseluruhan
bangunan yakni 242 bangunan, terjadi
pengurangan lahan rata-rata seluas 154,09
m2. Sehingga angka tersebut tentunya sangat
besar terhadap warga yang memiliki luas
lahan yang terbatas. Peta ruas jalan sebelum
dan setelah pelebaran jalan untuk lebih
lengkapnya tercantum pada bagian lampiran.
2. Kepemilikan Kendaraan
Bangunan-bangunan yang berada di
pinggir Jalan Jenderal Sudirman Kota
Parepare yang mengalami pelebaran jalan,
melalui survey langsung kerumah warga
tersebut didapatkan sebanyak 71% atau 172
dari 242 bangunan diantaranya memiliki
kendaraan. Dalam hal ini, kepemilikan mobil
sebanyak 54, sedangkan sepeda motor
sebanyak 167.

200
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Bang. yg Bang. yg tdk
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kendaraan kendaraan

34
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Gambar 15. Jumlah Kepemilikan Kendaraan
Dari gambar di atas didapatkan Jumlah
bangunan yang memiliki kendaraan sebanyak
172, tidak memiliki kendaraan sebanyak 56,
dan bangunan yang tidak ditempati atau
bangunan kosong sebanyak 34. Sehingga
data tersebut menunjukkan bahwa sebagian
besar bangunan pada Jalan Jenderal
Sudirman memiliki kendaraan.
3. Ketersediaan Area Parkir Setelah Pelebaran
Jalan
Berdasarkan data yang didapatkan,
diperoleh sejumlah bangunan yang mengalami
perubahan fisik. Sebanyak 31 bangunan tidak
memiliki area parkir, 52 bangunan kekurangan
area
parkir, dan
89
tidak
mengalami perubahan pada area parkirnya.
Pada penelitian tersebut terdapat bangunan
yang memiliki kapasitas lahan yang terbatas,
sehingga peneliti mendapati ada beberapa
warga yang merenovasi bangunannya dengan
mengubah teras menjadi tempat parkir. Selain
dari pada itu, dengan kondisi luas lahan yang
sangat terbatas, dimana hal tersebut tidak
memungkinkan bagi warga tersebut untuk
merenovasi bangunannya, akhirnya ada yang
memarkir kendaraannya ke tempat lain.
Sedangkan bagi warga yang tidak memiliki
pilihan alternatif tempat untuk memarkir
kendaraannya, akhirnya menjadikan badan
jalan sebagai tempat parkirnya.
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Gambar 16. Kondisi Area Parkir Setelah
Pelebaran

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis dengan bantuan aplikasi
SIG MapInfo Professional, maka dapat
dikemukakan simpulan sebagai berikut :
1. Banyaknya
jumlah
bangunan
yang
kehilangan lahan parkir akibat pelebaran
jalan di Jalan Jenderal Sudirman Sebanyak
31 bangunan kehilangan area parkir, 52
bangunan kekurangan area parkir, dan 89
tidak mengalami perubahan pada area
parkirnya.
2. Aplikasi MapInfo Professional memiliki
kemampuan untuk mengetahui luas suatu
lahan sesuai dengan poligon yang dibuat.
Luas total lahan warga yang beralih fungsi
menjadi badan jalan setelah pelebaran
jalan adalah seluas 37.290,92 m2.
Saran
1. Data perencanaan jalan untuk pelebaran
dan data yang didapat dari masyarakat
terkait dengan pelebaran jalan yang telah
dilaksanakan sangat berpengaruh terhadap
hasil analisis, terlebih jika pelebaran jalan
terdapat perbedaan jarak rencana dari
kedua sisi jalan, dalam hal ini perencanaan
pelebaran tidak diambil dari garis as jalan
yang lama, oleh karena itu diperlukan
ketelitian dalam mengolah data.
2. Sosialisasi terkait dengan ketentuan umum
peraturan zonasi dalam membangunan
bangunan merupakan hal yang sangat
penting, agar masyarakat menjadi paham
terhadap ketentuan-ketentuan yang perlu
diperhatikan
sebelum
membangun
bangunan/ rumah. Sehingga pelebaran
jalan dapat dilaksanakan tanpa banyak
orang yang dirugikan, baik
kehilangan
tempat parkir, parkir badan jalan, sampai
kepada masalah kemacetan.
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