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ABSTRAK 

IDENTIFIKASI PENYEBAB KEMACETAN LALU LINTAS 
DI SEKITAR PASAR CICURUG KABUPATEN SUKABUMI  

Salah satu sistem jaringan transportasi yang cukup penting di Kabupaten 
sukabumi adalah Jalan Raya Siliwangi Cicurug, karena fungsinya sebagai jalan 
arteri primer yang menghubungkan Sukabumi-Bogor. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan 
Jalan Raya Siliwangi Cicurug terkait dengan letak lokasi pasar, kegiatan pasar 
dan kegiatan sekitar lokasi pasar, mengidentifikasi kondisi prasarana 
transportasi sekitar pasar dan persimpangan dibandingkan tingkat kegiatan lalu 
lintas di sekitar Pasar Cicurug, mengidentifikasi tingkat pelayanan jalan 
berdasarkan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Cicurug, mengidentifikasi  
prilaku pejalan kaki yang berjalan dan melintas di badan jalan. 

Adanya Pasar Cicurug di salah satu sisi jalan arteri, menyebabkan 
ketidaksesuaian fungsi jalan utama dengan letak lokasi pasar. Adanya pertokoan, 
PKL, parkir di badan jalan, pejalan kaki dan efek lainnya, merupakan efek 
turunan dari adanya Pasar Cicurug. Tingginya kegiatan sasmping yang tidak 
ditunjang prasarana lalu lintas dan perdagangan yang memadai menyebabkan 
kemacetan di wilayah studi. Penyebab lain kemacetan di wilayah studi adalah 
kurangnya manajemen persimpangan s manajemen di persimpangan berdampak 
pada kondisi lalu lintas di jalan arteri. Pada saat ini persimpangan Bangbayang 
sering digunakan untuk kegiatan berbelok oleh angkutan umum karena memang 
pada saat ini belum ada pangkalan angkutan. Padatnya kegiatan perdagangan di 
lokasi pasar, menyebabkan penyalahgunaan tata guna lahan seperti tata guna 
lahan lahan yan tidak sesuai dengan rencananya, penggunaan trotoar oleh PKL 
dan lain sebagainya. Penggunaan trotoar oleh PKL menyebabkan pejalan kaki 
tumpah ke badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. 

Berdasarkan hasil analisa bahwa ada ketidaksesuaian antara lokasi pasar 
dengan fungsi jalan arteri ditambah dengan tidak terpenuhinya prasrana lalu 
lintas, prasarana kegiatan perdagangan dan kurangnya manajemen 
persimpangan di wilayah studi menyebabkan tingkat pelayanan rendah yaitu F 
dengan kecepatan rata-rata 21 km/jam untuk hari kerja dan 17 km/jam untuk hari 
libur. Penyebab lain kemacetan di wilayah studi adalah kurangnya kesadaran 
para pemakai prasarana seperti penggunaan trotoar untuk berjualan, padahal 
fasilitas pejalan kaki tersebut telah memenuhi kebutuhan tetapi penggunaannya 
menjadi tidak efektif karena penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki tersebut. 
Sehinnga untuk penyelesaiannya perlu revitalisasi pasar, pengadaan prasarana 
sesuai kebutuhan dan penertiban bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan 
tempatnya. 
 
  


