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Karena merupakan salah satu gedung perkatoran yang terbesar di Jakarta dan letaknya 
berada di pusat kota sehingga menyebabkan kepadatan kendaraan untuk akses ke Wisma 
BNI 46 sendiri. Selain itu letak pintu masuk hanya ada satu akses yaitu terletak di bagian 
depan gedung. Untuk itu Wisma BNI 46 membutuhkan ruang parkir yang memadai serta 
aksesbilitas yang baik. Hal ini menuntut ketersediaan lahan dan pengelolaan manajemen 
perparkiran dan lalu lintas yang baik. Jalan Penjernihan 1 dan R.M Margono 
Djojohadikoesomo merupakan salah satu akses jalan utama menuju gedung perkantoran 
Wisma BNI 46, pada ruas jalan ini sering kali mengalami kemacetan lalu lintas yang di 
sebabkan oleh meluapnya volume kendaraan yang melintas pada jam-jam tertentu. 

 
Untuk memprediksi kebutuhan parkir dilakukan evaluasi dari hasil karakteristik parkir  
yang meliputi kapasitas parkir, volume parkir, pola sudut parkir, akumulasi parkir, indeks 
& PTO beserta prediksi kebutuhan parkir. Untuk ruas jalan, adapun survei yang dilakukan 
adalah pengumpulan data primer yaitu berupa data geometrik jalan, volume kendaraan 
serta hambatan samping, menggunakan penelitian sesuai dengan ketentuan Manual 
Kapasita Jalan Indonesia (MKJI 1997). 

 
Akumulasi parkir terbesar untuk mobil terjadi pada hari senin sebanyak 479 kendaraan 
terjadi antara pukul 12.00 – 13.00, sedangkan untuk motor pada hari kamis 177 kendaraan 
terjadi pukul 14.00- 15.00. Durasi rata-rata parkir terbesar adalah 5 jam untuk parkir mobil 
dan untuk motor adalah 4 jam. Indeks Parkir kendaraan mobil pada hari senin sebesar 41,98 
% dan kamis 31,90 %, sedang kendaraan motor pada hari senin 45,16 % dan kamis 57,09 
%. Parkir turn over terbesar adalah 2 kendaraan /SRP/hari untuk mobil dan 2 kendaraan 
/SRP/hari untuk motor. Dilihat dari analis Ruas jalan Penjernihan 1 dan R.M Margono 
Djojohadikoesomo untuk kecepatanan survey di jam puncak Pagi dan Sore di dapatkan 
tingkat pelayanan atau Level of Service (LOS) yaitu F dan membutuhkan penanganan 
serius untuk mengurangi kemacetan. 
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