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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten/kota terbesar di Papua 

memberikan dampak yang baik untuk perkembangan ekonomi di kawasan ini. 

Perkembangan dalam beberapa potensi seperti perdagangan, pariwisata, industri, 

usaha kecil dan menengah dapat diarahkan. Potensi seperti ini serta dukungan 

sumber daya manusia yang memadai, maka Kabupaten Merauke yang sedang 

dalam perkembangan ini akan mampu menjadi daerah yang baik untuk 

perkembangan perekonomian.  Banyak pembangunan yang dilakukan, salah 

satunya fasilitas umum yang akan menunjang pergerakan di sekitarnya. 

Letak geografis Kabupaten Merauke berada antara 1370 - 1410 BT  dan 

50 00’9 00’ LS. Memiliki 20 kecamatan, diantaranya yang terbesar ialah Kecamatan 

Merauke, Tanah Miring, Semangga, Kurik, dan Malind. Daerah Kabupaten 

Merauke saat ini memiliki luas 46.791,63 km2, dengan jumlah penduduk sebesar 

278.200 jiwa (Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Merauke dan  Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Merauke).  

Pasar Wamanggu memberikan dampak yang baik untuk perkembangan 

perekonomian penduduk di kawasan sekitar. Maka hal ini akan meningkatkan 

mobilitas arus angkutan, baik itu angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. 

Kawasan pasar Wamanggu adalah salah satu sentra perdagangan dan perbelanjaan 

yang sangat ramai, sehingga memerlukan fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang 

kegiatan yang ada di sana. Salah satu fasilitas yang paling dibutuhkan adalah tempat 

parkir yang mampu menampung kendaraan yang ada, sehingga tidak mengganggu 

arus lalulintas di sekitarnya.  

Pasar Wamanggu memiliki luas keseluruhan 15.820 m² dengan luas 

bangunan 15.030 m², bangunan yang berlantai 3 (tiga) yang terdiri atas 4 (empat) 

blok yang diperuntukan berbagai  jenis dagangan. Jumlah kios sebanyak 1140 kios. 

Dimana aktifitas pasar dimulai dari pukul 06.00 – 18.00 WIT. (Portal Resmi 

Pemerintah Kabupaten Merauke) 
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Lahan parkir yang tersedia di kawasan pasar Wamanggu dibedakan menjadi 

dua, yaitu parkir roda dua dan parkir roda empat. Parkir kendaraan motor pertama 

yang berada di halaman pasar bagian samping berukuran 26x2 meter, parkir 

kendaraan motor kedua terletak di halaman pasar bagian depan dengan ukuran 

58x2,7 meter. Untuk parkir kendaraan mobil yang berada di halaman depan pasar 

berukuran 60x2,5 meter, sedangkan untuk parkir mobil bagian luar berukuran 

98x2,5 meter, dengan pola parkir yang belum jelas dan tidak ada marka untuk petak 

parkir, sehingga para pengendara memarkir kendaraan mereka tidak teratur. 

Pelayanan parkir di kawasan pasar Wamanggu selama ini kurang memadai 

dan tidak terarah. Pada lahan parkir yang tersedia tidak terdapat petak atau 

pembatas yang menegaskan tempat tersebut merupakan area parkir. Kurang nya 

lahan parkir juga menjadi salah satu masalah yang ada saat ini. Kapasitas parkir 

kendaraan roda dua yang kurang dari jumlah kendaraan yang ada menyebabkan 

kendaraan roda dua yang lebih diarahkan ke area parkir roda empat. Sehingga 

kapasitas parkir untuk roda empat pun berkurang. Akibatnya terjadi penumpukan 

kendaraan roda empat pada ruas jalan Paulus Nafi yang berdampak pada 

terhambatnya arus lalu lintas sekitar. 

Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan studi evaluasi pelayanan 

parkir di kawasan pasar Wamanggu, dengan adanya studi ini diharapkan bisa 

menjadi alternatif pemecah guna mengurangi masalah transportasi, sehingga 

kinerja area parkir dan kinerja ruas jalan menjadi lebih baik khususnya di kawasan 

pasar Wamanggu. 
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(Sumber : Pemerintah Kabupaten Merauke) 

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Merauke-Papua 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan studi ini sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan 

bahasan dalam pengerjaan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan parkir di Pasar Wamanggu kurang memadai. 

2. Di sepanjang area pasar jalan Paulus Nafi pada bahu jalan belum ada pembatas 

atau marka parkir kendaraan, yang menegaskan tempat tersebut merupakan 

area parkir. 

3. Kurangnya lahan parkir untuk kendaraan roda dua. 

4. Belum terdapatnya petak atau marka pada area parkir kendaraan roda dua, 

sehingga mempengaruhi kapasitas dan volum kendaraan 

5. Tempat parkir yang ada belum terarah. 

6. Terdapatnya pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaiamana persediaan dan permintaan (Supply > Demand) parkir di kawasan 

pasar Wamanggu saat ini dan 5 tahun yang akan datang (menggunakan metode 

statistika)? 

2. Bagaimana kinerja ruas jalan Paulus Nafi akibat adanya parkir di kawasan 

pasar Wamanggu untuk 5 tahun yang akan datang? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di kawasan pasar Wamanggu. 

2. Tidak membahas parkir kendaraan tak bermotor. 

3. Tidak membahas besarnya biaya parkir. 

4. Tidak membahas pendapatan juru parkir akibat analisa perbaikan. 

5. Tidak membahas pedagang kaki lima. 

6. Tidak membahas perbaikan ruas jalan 

 

1.5 Tujuan Studi 

1. Mendapatkan persediaan dan permintaan (supply and demand) parkir di 

kawasan pasar Wamanggu saat ini dan 5 tahun yang akan datang. 
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2. Mendapatkan kinerja ruas jalan pada jalan Paulus Nafi akibat adanya parkir di

kawasan pasar Wamanggu untuk 5 tahun mendatang.

1.6 Manfaat Studi 

Secara spesifik, manfaat dari studi ini adalah : 

1. Hasil dari studi evaluasi ini bisa menjadi acuan evaluasi untuk kinerja

pelayanan parkir pasar Wamanggu.

2. Memberikan informasi tentang kinerja pelayanan parkir yang ada di pasar

Wamanggu.




