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ABSTRAK 
ANALISIS MASALAH KEMACETAN  

SEKITAR PASAR TEGAL GUBUG PANTURA DI RUAS JALAN 
 INDRAMAYU - CIREBON 

 
 

Salah satu sistem jaringan angkutan yang ada di Pulau Jawa yang menjadi 
andalan dan penting diperhatikan kinerjanya adalah sistem prasarana jaringan jalan 
regional, khususnya pada jalan koridor Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.  Hal ini 
disebabkan oleh peran strategis dari jalan Koridor Pantura, sebagai jalan arteri primer 
yang menghubungkan kota-kota dengan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi 
kota : Jakarta, Semarang dan Surabaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pelayanan jalan pada 
ruas jalan berdasarkan perbandingan volume dan kapasitas jalan serta kecepatan rata-rata 
perjalanan, menganalisis pengaruh karakteristik pasar terhadap masalah gangguan 
transportasi yang terjadi pada ruas jalan raya pasar tegal gubug. 

Secara umum, lokasi kemacetan ruas jalan raya pasar Tegal Gubug terletak pada 
jalan Nasional antara jatibarang- Palimanan (No.ruas : 22,025), tepatnya di sekitar Pasar 
Tegal Gubug, Kabupaten Cirebon. Kemacetan pada lokasi ini sering terjadi terutama 
padahari pasar, yakni pada hari Selasa dan Sabtu. Kemacetan lalulintas (congestion) di 
jalan terjadi karena ruas jalan tersebut sudah mulai tidak mampu melewatkan luapan arus 
kendaraan yang datang secara lancar. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh 
hambatan/gangguan samping (side friction) yang tinggi yang diakibatkan oleh lau lintas 
pejalan kaki /penyebrang jalan, lalu lintas becak dan sepeda motor, lalu lintas kendaraan 
 pengunjung yang parkir maupun keluar–masuk pasar, angkutan umum kota yang 
ngetem dan sering atau tiba-tiba berhenti di badan jalan untuk menaik-turunkan 
penumpang, dan aktivitas pedagang kaki lima. Tingginya lalu lintas kendaraan, 
khususnya truk dan bus yang melintasi ruas jalan ini. Sehingga mengakibatkan 
penyempitan ruas jalan (bottleneck), seperti : parkir di badan jalan (on road parking), 
berjualan/pasa di trotoal dan badan jalan, pangkalan beca angkot, dan pedestrian (berjalan 
di bdan jalan dan menyebrang jalan). Selain itu, kemacetan juga sering terjadi akibat 
manajemen persimpangan yang kurang tepat, ditambah lagi tingginya aksesibilitas ke 
guna lahan (land use) di sekitar sisi jalan tersebut. Jadi dengan demikian, kemacetan 
lalulintas perkotaan terjadi bukan saja karena rasio perkembangan prasarana jalan dengan 
pertambahan sarana (kendaraan) yang tidak seimbang dapat pula karena tingkat disiplin 
pengendara yang sangat rendah mengakibatkan kerkurangnya lebar lajur efektif jalan 
yang berdampak  kepada menurunnya kapasitas dan kinerja jalan. 

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan kondisi puncak dengan volume rata-rata 
sebesar 1947 smp/jam per 2 arah dan kecepatan rata-rata 10 km/jam. Sedangkan kapasitas 
aktual pada jalan tersebut yaitu sebesar 6027 smp/jam. Sehingga v/c ratio pada ruas jalan 
pengamatan sebesar 0,32 yang berarti menunjukan tingkat pelayanan jalan yang rendah 
(F). Simulasi sudut parkir dilakukan untuk mengetahui sebesar pengaruh sudut parkir 
terhadap pengurangan lebar efektif jalan dan pengaruhnya terhadap kapasitas jalan 
sebesar 29% atau sebesar 0,44 m untuk parkir dengan sudut 450, sedangkan untuk parkir 
dengan sudut dan 900, masing-masing terjadi pengurangan kapasitas jalan sebesar 22% 
atau sebesar 0,31 m.  
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BAB I  
 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 
 
 Transportasi, merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar 

roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek 

kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya 

kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang ke seluruh wilayah baik dalam kota 

maupun antar kota. Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan 

penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta 

hasil-hasilnya. 

Salah satu sistem jaringan angkutan yang ada di pulau Jawa yang menjadi andalan, dan 

penting diperhatikan kinerjanya  adalah  sistem  prasarana jaringan jalan regional, khususnya pada 

jalan Koridor  Pantai Utara  Pulau Jawa  (Pantura-Jawa). Secara umum jalan raya Pantai Utara 

Jawa (Pantura) mulai dari jalur Merak hingga Banyuwangi sepanjang 1316 Km  (termasuk DKI)  

merupakan jalan arteri primer yang menerus yang menghubungkan bagian barat Pulau Jawa 

dengan bagian timur Pulau Jawa. Bagi perekonomian di Pulau Jawa, jalan tersebut juga 

merupakan urat nadi utama transportasi darat sehingga membuka peluang untuk meningkatkan 

perdagangan dan investasi. Berdasarkan hasil studi terdahulu Ditjen Penataan Ruang Wilayah 

disebutkan bahwa volume lalu-lintas di jalur Pantura-Jawa untuk jenis angkutan penumpang 

maupun barang sangat tinggi karena setiap harinya dilalui oleh 20.000 hingga 70.000 kendaraan. 

Hal ini mengindikasikan  kondisi tingkat pelayanan jaringan jalan yang diukur dari ratio antara 

volume lalu-lintas (sebagai gambaran demand terhadap lalu-lintas) dan kapasitas jalan (sebagai 

gambaran dari kemampuan jalan dalam mengakomodasi lalu-lintas) tersebut dikatakan 

bermasalah karena hampir mendekati satu (V/C>1) dengan kondisi beberapa ruas jalan yang 

masih mengalami penyempitan jalan (bottle neck) sehubungan dengan belum sempurnanya 

proyek pembangunan jalan sepanjang Pantura yang memiliki kondisi ruas jalan berada dibawah 

standar, lebar yang sangat terbatas namun melayani lalu-lintas kecepatan tinggi, akibat desain 

jalan yang berada dibawah kinerja ideal dan adanya kegiatan disisi jalan arteri primer tersebut.  

Perkembangan kawasan perdagangan jasa pada salah satu sisi di ruas jalan arteri dapat 

menimbulkan peningkatan aktivitas pergerakan yang berdampak negatif pada kondisi lalu-lintas 

khususnya pada ruas jalan Cirebon-Indramayu yang sebagian besar pasar tersebut berlokasi di 

sekitar jalan Arteri Primer Jakarta-Cirebon, salah satunya dengan adanya kegiatan pasar tumpah 

Tegal Gubug yang merupakan bagian dari ruas jalan antara jatibarang Palimanan yang  dijadikan 
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sebagai salah satu contoh dalam upaya menanggulangi masalah kemacetan disepanjang ruas jalan 

Indramayu-Cirebon dengan kondisi kemacetan yang lebih parah terjadi di ruas jalan ini.  

Adapun kondisi dan situasi pasar Tegal Gubug dan sekitarnya berdasarkan pengamatan 

lapangan saat ini, pada ruas jalan raya pasar Tegal Gubug Pantura sering terjadi gangguan 

transportasi kemacetan karena kegiatan perdagangan (pasar,toko,PKL) di daerah studi sebagian 

besar terpusat di sekitar jalan Tegal Gubug, Pasar ini merupakan salah satu pasar sandang/ 

tekstil yang berfungsi sebagai pasar desa dengan jenis kegiatan perdagangannya yang melayani 

skala pelayanan lokal dan regional (Indramayu-Cirebon).  

kemacetan yang terjadi terutama pada hari-hari pasaran yang digelar yakni pada hari 

Selasa dan Sabtu. Dimana kepadatan arus lalu-lintas terjadi malam hari mulai pukul 22.00 

hingga menjelang keesokan harinya ketika hari pasar berlangsung  pukul 12.00 dengan jam 

puncak (peak hour) terjadi pada pagi hari sekitar pukul (09.00-10.00). kemacetan tersebut terjadi 

karena pada ruas jalan tersebut menampung volume lalu-lintas yang tinggi, pencampuran antara 

lalu-lintas lokal, regional/menerus. Hal ini berakibat terhadap menurunnya kecepatan 

kendaraan, sehingga tingkat keselamatan berlalu-lintas menjadi rendah dan dapat mengganggu 

kelancaran lalu lintas, oleh karenanya dibutuhkan kondisi fisik jalan yang mendukung fungsi 

dan peranan jalan nasional.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Adapun dari issue permasalahan tersebut, apakah kemacetan yang terjadi di jalur pantura 

sekitar pasar Tegal Gubug tersebut akibat dari tingkat pelayanan jalan yang kurang baik. 

Permasalahan yang melatarbelakangi perlunya dilakukan  identifikasi masalah kemacetan sekitar 

pasar Tegal Gubug terhadap kinerja jaringan jalan nasional Tegal Gubug dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah kemacetan di ruas jalan tersebut terjadi akibat Tingkat Pelayanan Jalan (level of 

service) yang rendah? 

2. Apakah kemacetan tersebut diakibatkan adanya kegiatan pasar Tegal Gubug dan kegiatan 

turunannya seperti kegiatan pedagang kaki lima maupun kondisi parkir yang menyebabkan 

gangguan transportasi/ lalu-lintas? 

 

1.3 Tujuan Studi 

Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan masalah kemacetan lalu lintas yang terdapat di 

sekitar pasar Tegal Gubug di ruas jalur Pantura yang  mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Menganalisis Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Service) pada ruas jalan disekitar pasar Tegal 

Gubug.  
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2. Menganalisis aktivitas penggunaan lahan samping jalan sekitar pasar Tegal Gubug terhadap 

masalah gangguan transportasi yang terjadi pada ruas jalur Pantura tersebut. 

 

1.4 Manfaat Studi 

Studi ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi kalangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cirebon dan kalangan akademisi yang terkait dalam kegiatan pengembangan 

perkotaan, khususnya dalam upaya mengatasi permasalahan kemacetan lalu-lintas di sekitar 

jalan nasional Tegal Gubug yang merupakan bagian dari jalur Pantura. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini berawal dari fungsi dan peranan Jalur Pantura yang merupakan jalur Sistem 

Transportasi Nasional dan Asia Highway sehingga membuka peluang untuk meningkatkan 

perdagangan dan inventasi. Jalur Pantura ini membentang mulai dari Merak hingga Banyuwangi 

dimana ruas jalan Nasional Tegal Gubug termasuk didalamnya. Jalan Nasional Tegal Gubug 

merupakan jalan arteri primer yang berperan sebagai simpul penghubung kota-kota sekitarnya yang 

menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Pasar Tegal Gubug ini merupakan bagian dari ruas jalan 

nasional antara Jatibarang - Palimanan Kabupaten Cirebon. 

 Dari issue permasalahan yang terjadi, dirumuskan bahwa masalah yang terjadi di ruas 

jalur Pantura sekitar pasar Tegal Gubug adalah tingkat aktifitas dan pergerakan lalu-lintas 

kendaraan yang tinggi menimbulkan permasalahan seperti volume yang mulai melebihi kapasitas 

serta perlambatan pada sekitar ruas jalan Pasar Tegal Gubug kerap kali mengakibatkan terjadinya 

gangguan transportasi (kemacetan) pada ruas jalan tersebut. Kemacetan pada ruas jalan Pasar Tegal 

Gubug terjadi pada dua hari pasaran Pasar Tegal Gubug yaitu hari Selasa dan sabtu. 

 Dari issue permasalahan, kemudian dirumuskan tujuan studi dari penelitian, yaitu untuk 

mengurangi permasalahan yang terjadi di sekitar pasar ruas  Jalan raya Tegal Gubug dengan 

menganalisis tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan berdasarkan perbandingan volume dan 

kapasitas jalan serta kecepatan rata-rata perjalanan, menganalisis pengaruh karakteristik pasar 

Tegal Gubug terhadap masalah gangguan transportasi yang terjadi pada ruas jalur Pantura tersebut. 

Oleh karena itu maka dilakukan pengamatan terhadap pemanfaatan lahan pasar, karakteristik arus 

lalu-lintas kendaraan dan karakteristik sarana dan prasarana lalu-lintas. Selain itu juga, dilihat pula 

kebijaksanaan penataan ruang dan kebijaksanaan transportasi yang ada pada pemerintahan 

Kabupaten Cirebon. Kemudian dilakukan analisis mengenai pengaruh kegiatan sekitar ruas jalan 

Pasar Tegal Gubug, analisis faktor penyebab terjadinya kemacetan dan analisis kondisi lalu-lintas 

harian pada ruas jalan Pantura sekitar pasar Tegal Gubug. 
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Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui penyebab terjadinya gangguan transportasi 

pada ruas jalan Tegal Gubug Untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan sebagai bahan 

rekomendasi untuk dilakukan upaya penanganan permasalahan transportasi dan pengaturan lalu-

lintasnya sesuai dengan fungsi jalan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai alur berfikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

Analisis Masalah Kemacetan Sekitar Pasar Tegal Gubug Pantura  
Di Ruas Jalan Indramayu – Cirebon 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 

 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tertuang dalam RTRW Kabupaten 

Cirebon 2005 – 2015.  Berdasarkan arahan dalam RTRW Kab. Cirebon 2015, wilayah studi 

yaitu ruas Jalan Nasional Tegal Gubug termasuk dalam 2 (dua) Wilayah Pembangunan sebagai 

berikut :  

1. Desa-desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Arjawinangun dan Susukan termasuk 

dalam WP II, dengan pusat WP adalah kota kecamatan Arjawinangun. 

2. Desa-desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Ciwaringin termasuk dalam WP I, 

dengan pusat WP adalah kota kecamatan Sumber (Ibukota Kabupaten Cirebon) 

Ditinjau dari sistem kota-kota, kota kecamatan Arjawinangun ditetapkan sebagai kota 

Orde ke-II di Kab. Cirebon, sedangkan kecamatan Susukan ditetapkan sebagai kota Orde ke-IV. 

Ditinjau dari aspek aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas umum dari setiap desa yang termasuk 

ke dalam wilayah studi, secara umum Arjawinangun dapat dikatakan sebagai pusat pelayanan 

atau pusat orientasi pergerakan dari seluruh desa yang termasuk dalam wilayah studi.  

Namun disamping itu, terdapat satu lokasi lagi yang menjadi pusat orientasi pergerakan, 

yakni pusat pelayanan perbelanjaan sandang Pasar Tegal Gubug yang juga mempunyai skala 

pelayanan regional. 

 Adapun hal utama yang penting dari muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Cirebon adalah sebagai berikut : 

1. Penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2011 diproyeksikan akan menyebar di wilayah 

perkotaan dan perdesaan dengan proporsi yang hampir sama, yakni berjumlah 1.356.950 jiwa di 

wilayah perkotaan dan sebesar 1.481.864 jiwa di wilayah perdesaan. 

2. Struktur Wilayah Pembangunan (WP) Kabupaten Cirebon dibagi atas 5 (lima) Wilayah 

Pembangunan dan ditetapkan fungsi dari setiap Wilayah Pembangunan seperti disajikan dalam 

tabel 1. 

3. Adapun struktur/ sistem kota-kota di Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai berikut :  

Kota Orde I (Kota Cirebon); Kota Orde II (Arjawinangun, Sumber, Ciledug), Wilayah 

Pembangunan Arjawinangun mempunyai fungsi sebagai daerah pertanian, permukiman, 

perdagangan dan pengembangan sosial. Wilayah Pembangunan II ini diarahkan untuk fungsi 

pengembangan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dan barang konsumsi, permukiman 

dan perkotaan, pertanian tanaman pangan dan perikanan darat; Kota Orde III (Weru, 

Astanajapura, Palimanan, Gegesik, Karangsembung, Losari);  
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Kota Orde IV (Plumbon, Lemahabang, Kapetakan, Cirebon Selatan, Babakan, Waled, Cirebon 

Barat, Cirebon Utara, Klangenan, Ciwaringin, Susukan, Beber). 

Tabel 1. 
  Pembagian Wilayah Pembangunan (WP)  

di Kabupaten Cirebon dan Fungsinya 
WP Pusat WP Wilayah Fungsi 

I Sumber Kec. Sumber Pusat Pemerintahan, Pendidikan 
      Permukiman/Perkotaan dan Pariwisata 
    Kec. Weru Sentra Industri Kecil dan Permukiman/ 
      Perkotaan 
    Kec. Plumbon Sentra Industri Kerajinan 
      Permukiman/Perkotaan terbatas 
    Kec. Klangenan Pertanian Tanaman Pangan 
    Kec. Palimanan Pertanian Tanaman Pangan 
    Kec. Ciwaringin Pertanian Tanaman Pangan 
II Arjawinangun Kec. Arjawinangun Pusat Koleksi dan Distribusi Hasil 
      Pertanian dan Barang Konsumsi, 
      Permukiman/Perkotaan 
      Pertanian Tanaman Pangan 
    Kec. Susukan Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Darat 
    Kec. Gegesik Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Darat 
    Kec. Kapetakan Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Laut dan Tambak 
    Kec. Cirebon Utara Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Laut dan Tambak 
      Pariwisata 

III Astanajapura Kec. Astanajapura Permukiman/Perkotaan terbatas 
      Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Laut dan Tambak 
      Perkebunan Tebu 
      Industri Terbatas 
    Kec. Lemahabang Industri Gula dan Perkebunan Tebu 
      Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Darat 
    Kec. Karang Sembung Industri Gula dan Perkebunan Tebu 
      Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Darat 

IV Ciledug Kec. Ciledug Pusat Koleksi dan Distribusi Hasil 
      Pertanian dan Barang Konsumsi, 
      Permukiman/Perkotaan 
      Pertanian Tanaman Pangan 
    Kec. Babakan Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Laut dan Tambak 
      Perkebunan Tebu 
    Kec. Losari Pertanian Tanaman Pangan 
      Perikanan Laut dan Tambak 
      Permukiman/Perkotaan terbatas 
    Kec. Waled Pertanian Tanaman Pangan 
      Perkebunan Tebu 
V Kota Cirebon Sebagian Kec. Cirebon Utara Permukiman/Perkotaan 
        
    Sebagian Kec. Astanajapura Permukiman/Perkotaan 
        
    Sebagian Kec.  Cirebon Selatan Permukiman/Perkotaan 
      Kawasan Wisata Terbuka 
    Kec. Cirebon Barat Permukiman/Perkotaan 
    Kec. Beber Kws. Lindung Terbatas 
      (sebagai kws. Resapan air) 
      Kawasan Wisata Terbuka 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 
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2.2 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi 

 Sistem transportasi yang direncanakan meliputi sistem jaringan jalan, prasarana 

penunjang dan moda angkutan. Didalam perencanaannya tidak terlepas dari kebijaksanaan-

kebijaksanaan pengembangan sistem transportasi regional. 

a. Sistem Jaringan Jalan 

Berdasarkan fungsinya, sistem jaringan jalan di indonesia terdiri dari sistem primer dan 

sistem sekunder. Kedua sistem tersebut masing-masing terdiri dari jaringan jalan arteri, kolektor 

dan lokal. Untuk wilayah Pantura koridor Cirebon-Indramayu klasifikasi jalan berdasarkan 

fungsinya terdiri dari : 

• Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh 

(antar kota). Jaringan jalan yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah : 

 Sistem jaringan Arteri sebagai penghubung daerah dengan daerah lain atau kabupaten Cirebon 

dengan pusat orientasi pelayanan yang lebih besar seperti Bandung dan Jakarta atau dengan 

kabupaten lainnya seperti Brebes, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu, meliputi : 

Jalan Nasional Mundu-Losari menuju Brebes Jawa Tengah, Jalan Nasional Cirebon Utara 

Kapetakan menuju Indramayu, Jalan Nasional Kedawung-Ciwaringin menuju Bandung, Jalan 

Nasional Palimanan-Susukan menuju Jakarta, Jalan Propinsi Cirebon selatan-Beber menuju 

Kuningan 

• Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau penyalur dari 

jalan lokal ke jalan arteri dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Yang termasuk klasifikasi 

jalan ini adalah : 

Jaringan jalan penghubung antar kota strategis, meliputi : 

Jalan Penghubung Losari-Ciledug, Jalan Penghubung Lemahabang-Ciledug, Jalan Penghubung 

Astanajapura-Lemahabang, Jalan Penghubung Sumber-Lemahabang, Jalan Penghubung 

Sumber-Weru, Jalan Penghubung Sumber-Palimanan 

• Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak 

dekat. 

Dalam kajian terhadap fungsi jalan dengan status jalan Nasional dan Propinsi yang ada 

di kawasan Koridor Pantura Jawa-Madura (termasuk untuk ruas jalan Cirebon-Indramayu) 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa jalan Nasional dengan fungsi Kolektor Primer-1 yang menghubungkan antara kota 

Cirebon (PKN) – kota Indramayu (PKW) – Lohbener (menuju Jakarta/PKN) perlu dikaji ulang, 

karena seharusnya fungsinya adalah Arteri Primer. 

2. Bahwa jalan Propinsi dengan fungsi Kolektor Primer-2 yang menghubungkan antara kota 

Cirebon (PKN) dengan kota Kuningan (PKW) dan Majalengka (PKW) perlu dikaji ulang, 
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karena seharusnya fungsinya adalah Arteri Primer dan statusnya juga perlu ditingkatkan menjadi 

jalan Nasional. 

  Sesuai dengan Undang-Undang Jalan No.38 Tahun 2004, PP Nomor 26 Tahun 1985 

dan PP : 14 Tahun 2006  jalan ini telah ditetapkan sebagai jalan Arteri Primer dengan kelas II 

dengan status jalan nasional sehingga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang 

sesuai dengan ketentuan harus mempunyai ciri-ciri; 

1. Di desain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dan 

dengan lebar jalan badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter. 

2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata 

3. Lalu-lintas yang dilayani merupakan lalu-lintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh 

lalu-lintas ulang alik, lalu-lintas lokal, dan kegiatan lokal. 

4. Jumlah jalan masuk ke jalan Arteri primer dibatasi secara efisien dan didesain sedemikian 

rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) masih tetap 

terpenuhi. 

5. Persimpangan pada Jalan Arteri, dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 & 2). 

6. Jalan Arteri Primer tidak terputus walaupun memasuki kota. 

7. Lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan seharusnya tidak diijinkan 

8. Jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median.  

9. Beban gandar yang diijinkan maksimum 10 Ton.                

b. Manajemen Transportasi dan Upaya Penanggulangan 

 Identifikasi penyebab kemacetan lalu-lintas di tiap ruas jalan, dilakukan pendekatan 

teori Hubungan Kerangka Dasar Transportasi, dikemukakan oleh Menheim. Dalam teori 

tersebut disebutkan dalam menganalisis sistem transportasi pada dasarnya di tentukan oleh 3 

(tiga) peubah dasar yaitu : Sistem transportasi (T), Sistem aktivitas penduduk (A), dan Pola arus 

lalu-lintas (F). Pada dasarnya untuk mencari penyebab kemacetan lalu-lintas tersebut dapat 

dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut ; 

a) Melakukan tinjauan terhadap terjadinya pergerakan pada setiap ruas jalan koridor, yang 

meliputi tinjauan terhadap lalu-lintas menerus, regional, lokal.  

b) Melakukan Tinjauan terhadap pola bangkitan dan tarikan pergerakan yang terjadi di wilayah 

studi, sehingga dapat diketahui tingkat interaksi antar daerah disekitar koridor. 

c) Melakukan tinjauan terhadap terjadinya gangguan lalu-lintas yang terjadi pada setiap ruas 

jalan dan pengaruhnya terhadap keadaan transportasi secara keseluruhan di ruas jalan tersebut. 
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Identifikasi lebih lanjut tentang faktor-faktor dominan yang mempengaruhi gangguan lalu-lintas 

pada tiap ruas jalan dirinci berdasarkan faktor penyediaan jasa transportasi (Supply) dan faktor 

permintaan jasa transportasi (Demand). 

Menurut Morlok (1991) dalam Setiawan (1994)  terdapat 3 (tiga) strategi manajemen 

lalu-lintas secara umum yang dapat dikombinasikan sebagai bagian dari rencana manajemen 

lalu-lintas. Untuk lebih jelasnya mengenai strategi manajemen lalu-lintas dapat dilihat pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. 
Strategi Manajemen Lalu-lintas 

STRATEGI TEKNIK 
Manajemen Kapasitas 1. Perbaikan Persimpangan 
  2. Manajemen Ruas jalan 
          - Pemisahan tipe kendaraan 

  
        - Kontrol on-street parking 
(tempat,waktu) 

          - Pelebaran jalan 
  3. Area Traffic Control 
          - Batasan tempat membelok 
          - Sistem jalan satu arah 
          - Koordinasi lampu lalu-lintas 
Manajemen Demand 
(Restraint) 1. Kebijaksanaan parkir 
  2. Penutupan jalan 
  3. kontrol pengembangan tata guna tanah 
  4. Batasan fisik 
Manajemen Prioritas 1. Prioritas persimpangan 
  2. Jalur khusus kendaraan pribadi 
  3. Jalur khusus bus 

            Sumber : Morlok, 1991dalam Setiawan, 1994 

 

Penggunaan lahan merupakan hal pokok dalam telaah transportasi kota sebagai 

landasan untuk mengukur kaitan antara guna lahan dengan bangkitan lalu-lintas.  

Kecenderungan pola penyebaran tata guna lahan ini berindikasi pada pola aktifitas masyarakat 

dan menimbulkan jarak fisik antara suatu lokasi aktifitas dengan lokasi aktifitas lain. Dasar-

dasar teoritis tentang hubungan antara penggunaan lahan dengan transportasi didasarkan pada 

tiga konsep pemahaman, yaitu :  

1. Siklus hubungan guna lahan dengan transportasi, dimana secara konseptual hubungan 

mendasar guna lahan dan sistem transportasi merupakan suatu sistem yang secara skematis 

dilihat pada Gambar 3. 
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2. Perjalanan merupakan kebutuhan atau melakukan maksud tertentu, dengan konsep ini kita 

dapat mengaitkan jumlah perjalan yang dibuat dengan tingkat kegiatan-kegiatan penggunaan 

lahan. 

3. Meminimalkan hambatan, dalam hal ini berkaitan dengan upaya untuk menggurangi 

dampak negatif di perjalanan seperti biaya, waktu, ketidaknyamanan dan kesulitan.  

Gambar 2. 
Hubungan Sistem Transportasi dengan Tata Guna Lahan 

 
 

 

 

         

 

       Sumber : Tamin  (1993) dalam Setiawan, (1994) 

Sedangkan, transportasi itu sendiri merupakan suatu sistem yang sangat komplek. 

Menurut Tamin (1993) dalam merliana (2006), transportasi terdiri dari beberapa sistem, yaitu :  

Sistem Kegiatan, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Sistem Pergerakan Lalu-lintas Sistem 

Kelembagaan  

Sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan akan saling mempengaruhi 

seperti terlihat pada Gambar 4. Perubahan pada sistem kegiatan jelas akan mempengaruhi sistem 

jaringan melalui perubahan pada tingkat pelayanan sistem pergerakan. Begitu pula perubahan 

pada sistem jaringan akan dapat mempengaruhi sistem kegiatan melalui peningkatan mobilitas 

dan aksesibilitas dari sistem pergerakan tersebut. 

Gambar 3. 
Sistem Transportasi Makro 

 

 

 

 

 

 

Sistem Kelembagaan 

                        Sumber : Tamin  (1993) 

Aksesibilitas 

Penyediaan Transportasi  Kebutuhan Perjalanan 
Transportasi  

Penggunaan Lahan 

Sistem 
Kegiatan 

Sistem 
Jaringan  

Sistem 
Pergerakan 
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Dalam Manual Kapasitas jalan (MKJI), (Dirjen Binamarga, Dep. Pekerjaan Umum, 

1997) disebutkan bahwa jumlah kendaraan merupakan nilai arus lalu-lintas yang 

menggambarkan komposisi arus lalu-lintas yang menyatakan arus dalam satuan mobil 

penumpang (smp). Semua nilai arus lalu-lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil 

penumpang dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara 

empiris untuk tipe-tipe kendaran. 

Adapun tipe-tipe kendaran tersebut dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia  (MKJI) adalah : 

1. Light Vehicle (LV) adalah  kendaraan ringan, yaitu mobil penumpang (sedan, jeep, wagon, 

angkutan perkotaan, bemo, minibus, pick up, mikro truck dan mobil abudemen). 

2. High Vehicle (HV) adalah kendaraan berat, yaitu truk, truk 2 as, truk 3 as, mobil tangki, bus 

dan trailer. 

3. Motor Cycle (MC) yaitu sepeda motor dan scooter 

4. Un Motor cycle (UM) adalah kendaraan fisik atau kendaraan tidak bermotor, yaitu sepeda, 

becak, andong, gerobak dorong. 

Dalam menentukan kapasitas jalan digunakan volume lalu-lintas pada jam puncak. 

Sedangkan pengertian Kapasitas jalan adalah arus lalu-lintas (stabil) maksimum yang dapat 

dipertahankan pada kondisi tertentu (Geometri, distribusi arah dan komposisi lalu-lintas, faktor 

lingkungan dalam smp/jam. Secara matematis, kapasitas ruas jalan dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 
C = kapasitas ruas; Co = Kapasitas Dasar; FCw = Faktor lebar efektif; FCSP = Faktor pemisah arah; 
FCSF = Faktor gangguan samping; FCCS = faktor ukuran kota. Karakteristik utama jalan akan 
mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu-lintas.  
 

 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) umumnya di gunakan sebagai ukuran dari 

pengaruh yang membatasi akibat peningkatan volume lalu-lintas. Setiap ruas jalan dapat 

digolongkan pada tingkat tertentu yaitu antara A sampai F yang mencerminkan kondisinya pada 

kebutuhan atau volume pelayanan tertentu. Tingkat A berarti kondisi yang hampir ideal; tingkat 

E adalah kondisi lalu-lintas sesuai dengan kapasitasnya, dan tingkat F adalah kondisi arus 

terpaksa (”forced flow”). Adapun Tingkat Pelayanan Jalan ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

Tingkat pelayanan digunakan untuk mengukur kualitas perjalanan, ditunjukan dengan 

rasio perbandingan antara volume dengan kapasitas (V/C). Agar suatu jalan dapat memberikan 

pelayanan yang memadai, maka volume pelayanan harus lebih kecil dari kapasitas jalan itu 

sendiri atau V/C-nya lebih kecil dari satu (V/C<1). Faktor-Faktor yang termasuk sebagai 

pengukur tingkat pelayanan antara lain : Kecepatan perjalanan, Hambatan atau halangan 

C= Co × FCw× FCsp × FCsf × FCcs (smp/jam) 
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Tingkat Pelayanan A 

Tingkat Pelayanan B 

Tingkat Pelayanan C 

Tingkat Pelayanan D 

Tingkat Pelayanan E 

>95 

80-95 

60-80 

40-60 

30-40 

< 30 Tingkat Pelayanan F 

sekeliling, Keleluasaan bergerak (”Volume”), Keamanan dan Kenyamanan pengemudi, Biaya 

jalan dari kendaraan (”operating cost”) 

Untuk mengukur semua faktor diatas secara kuantitas adalah tidak mungkin, oleh karena itu dua 

faktor yang dipakai untuk mengukur tingkat pelayanan jalan dalam penulisan ini ialah kecepatan 

perjalanan dan perbandingan antara volume dengan kapasitas (V/C). Persamaan yang digunakan 

untuk menghitung besarnya kapasitas adalah : 

Gambar 4. 
Tingkat Pelayanan Jalan 

 

 

 

 

 

 

  0          Perbandingan Volume dengan kapasitas         1 

 

Sumber : Tamin, 1993 dalam merliana, 2006 
 
a. Tingkat Pelayanan A (V/C 0,00-0,20) 

Keadaan pada tingkat ini adalah arus bebas, Volume rendah, dan kecepatan tinggi. Pengemudi 

dapat memiliki kecepatan yang dikehendaki. 

b. Tingkat Pelayanan B (0,21-0,40) 

Keadaan arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu-lintas, pengemudi memiliki kebebasan 

yang cukup untuk memilih kecepatan. 

c. Tingkat Pelayanan C (0,44-0,74) 

 Arus stabil, akan tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. 

d. Tingkat Pelayanan D (0,75-0,84) 

 Arus mendekati keadaan tak stabil, kecepatan rendah. 

e. Tingkat Pelayanan E (0,85-1,00) 

Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas. 

f. Tingkat Pelayanan F (V/C>1.0); Arus terhambat, kecepatan rendah, volume dibawah 

kapasitas, banyak berhenti. 

Perparkiran merupakan bagian dari pada tata guna tanah suatu kota. Daerah yang terdapat 

daerah pusat bisnis (CBD), pusat pembelanjaan masyarakat dan regional, parkir industri, 
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pelabuhan udara, atau stadion biasanya merupakan daerah dimana masalah parkir yang luas 

terdapat. Untuk lebih jelasnya mengenai tipe pemarkiran dapat dilihat pada Gambar 6. 

Gambar 5. 
            Tipe Pemarkiran kendaraan dan Pengaruhya Terhadap Badan Jalan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber : (Pignataro, 1957 dalam Budiono, 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3. 
Penurunan Kapasitas Jalan Akibat Kegiatan Parkir Di Badan Jalan 

Lebar Perkerasan Arah Lalu Lintas 
Sisi Jalan 

Untuk Parkir 
Sudut 
Parkir 

Penurunan 
Kapasitas 

9 m 2 2 0◦ 32% 

16m 1 2 0◦ 31-36% 

16m 2 2 90◦ 82-83% 

22m 1 1 0◦ 6% 

22m 1 1 90◦ 22% 

22m 1 2 45◦ 54% 

22m 2 2 0◦ 79% 

26m 1 1 0◦ 14% 

26m 1 1 45◦ 29% 
                 Sumber : Poernomosidh,i,1984 dalam Merliana 2006. 
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BABIII  

METODE PENELITIAN 

 

1.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan survey lapangan dilakukan selama ± seminggu dibulan September 2006 pada  

kawasan penelitian meliputi tiga wilayah kecamatan yang tersebar pada sebelas kelurahan yaitu 

Kelurahan Bunder, Tegalgubug, Tegalgubug lor, Arjawinangun, Karangsembung, Kebon Turi, 

Junjang, Junjang wetan, Susukan, Kedondong, Gintung tengah, dan  desa Bojongkulon yang 

dilewati oleh jalan raya Tegal gubug sepanjang ± 2,1 km berbatasan dengan ruas jalur Pantura 

sebelah barat hingga ke timur. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan karena jalan ini 

merupakan jalan menerus yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

wilayah dan lokal, dan merupakan jalur untuk pencapaian ke kawasan-kawasan industri, 

pariwisata maupun kawasan perdagangan.  

 

3.2 Metode Pengumpukan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari survey 

lapangan secara langsung oleh tim survey. Data tersebut terbagi menjadi data primer yang 

didapat langsung dari survey instansi, observasi, dan data sekunder dari studi pustaka dan 

literatur. 

Adapun bentuk pengamatan langsung di lapangan ini diwujudkan dalam bentuk survey 

perhitungan lalu-lintas (Traffic Counting), survey perhitungan kecepatan kendaraan, dan 

dokumentasi. Survey perhitungan lalu-lintas merupakan salah satu bentuk survey dalam 

penelitian transportasi yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah lalu-lintas kendaraan 

yang lewat di depan pos survey pada suatu ruas jalan yang ditetapkan untuk memperoleh data-

data arus lalu-lintas harian. 

Pemilihan waktu survey pada hari Jumat dan hari Sabtu ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakteristik pergerakan baik menerus, regional maupun lokal yang melewati ruas 

jalan utama Pantura ruas jalan Indramayu-Cirebon, dengan asumsi waktu survey hari Sabtu 

merupakan hari pasaran dianggap dapat mewakili karakteristik pergerakan pada hari pasar 

(berkaitan dengan aktivitas belanja) dengan pertimbangan ruas jalan pantura Indramayu-Cirebon 

merupakan jalur penghubung arus lalu-lintas menerus untuk mencapai tujuan aktivitas 

bepergian (bekerja, belanja maupun ke daerah tujuan wisata).  

Sedangkan mengenai lamanya waktu survey yang dilakukan selama 12 jam, mulai dari 

pukul 06.00-18.00 WIB dikarenakan ruas jalur pantura Indramayu-Cirebon dengan berbagai 

aktivitas perjalanan sebagian besar berlangsung pada pagi hingga sore hari. 
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Adapun penempatan pos untuk survey perhitungan lalu-lintas  ditempatkan mulai dari 

persimpangan jalan alternatif di sebelah barat-utara dan berakhir di persimpangan jalan 

alternatif  di sebelah timur – selatan.  

Lokasi Traffic counting (TC) terdiri dari 2 pos dimana dalam 1 pos terdapat dua titik 

penghitungan. Pos pertama dan kedua ditempatkan pada persimpangan jalan alternatif disebelah 

barat-utara, pos ketiga ditempatkan pada persimpangan jalan alternatif  disebelah timur-selatan.  

 

3.3 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode analisis kualitatif dan 

kuantitatif. 

• Metode Analisis Kuantitatif 

Adapun metode analisa kuantitatif yang digunakan dalam objek penelitian ini antara lain : 

- Analisis Kondisi dan Penilaian Kualitas Ruas Jalan 

Kualitas suatu ruas jalan dapat dinilai dari perbandingan antara volume lalu-lintas yang lewat pada 

ruas jalan tersebut dibandingkan dengan kapasitasnya (v/c ratio). Dan kecepatan perjalanan pada 

ruas jalan tersebut. 

- Volume lalu-lintas ruas jalan 

Arus lalu-lintas dibagi dalam 4 (empat) jenis kendaraan yaitu Mobil penumpang  

kendaraan ringan (1,00), kendaraan berat (1,20), sepeda motor (0,25), dan kendaraan lambat (0,80). 

Hasil hitungan dikonversikan kedalam satuan mobil penumpang (smp) dengan konversi untuk ruas 

jalan  sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia, (1997). 

- Analisis Kecepatan 

Survey perhitungan kecepatan kendaraan dilakukan dengan metode pengamat bergerak (Moving 

Car Survey). Survey ini merupakan bagian dari metode perhitungan lalu-lintas yang dilakukan 

dengan cara si surveyor ikut dalam kendaraan survey yang mengikuti arus lalu-lintas. Survey 

perhitungan kecepatan kendaraan ini dimaksudkan  untuk menghitung kecepatan rata-rata 

kendaran yang melewati ruas-ruas jalan  pengamatan.Analisis Kecepatan 

- Kapasitas Jalan 

Berikut merupakan perhitungan kapasitas ruas jalan untuk ruas jalan pengamatan menurut 

metode IHCM (Indonesian Highway Capacity Manual) atau MKJI (Manual Kapasitas Jalan 

Indonesia), tahun 1997, dengan Persamaan Dasar :  

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs 

• Metode Analisis Kualitatif Merupakan suatu analisis yang dilakukan mengenai suatu keadaan 

yang diungkapkan berdasarkan logika suatu keadaan yang diungkapkan secara deskriptif dan 

didasari oleh penguraian sebab-akibat. Analisis ini berupa : 
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- Analisis Kebijaksanaan 

Digunakan untuk mengarahkan rencana pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijaksanaan 

pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon terhadap objek penelitian dengan melihat wilayah 

potensial. Serta sistem transportasi dan manajemen transportasi yang akan mempengaruhi pola 

ruang yang terbentuk. 

- Analisis Keterkaitan Penggunaan Lahan & Kondisi Lalu-Lintas 

Dilakukan untuk dapat menguraikan hubungan yang terjadi pada kondisi nyata di lapangan 

antara kegiatan disekitar penggunaan lahan dan dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan lahan 

tersebut terhadap kondisi lalu-lintas pada ruas jalan tersebut berdasarkan pengamatan langsung. 

Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya arus lalu-lintas 

pada ruas jalan raya Tegal Gubug diantaranya mengenai kondisi pengaruh kegiatan sekitar 

pasar. 

- Analisis Ruas Jalan 

Kondisi fisik dan desain dari geometri jalan sangat menentukan dan mempengaruhi kondisi 

lalu lintasnya, oleh karena itu perlu diketahui kondisi fisik dan keadaan geometri di ruas jalan 

raya Tegal Gubug tersebut. Sedangkan analisis titik bermasalah di ruas jalan raya Tegal Gubug 

ditentukan atas pertimbangan pengamatan kondisi lalu lintas dari banyaknya perlambatan yang 

terjadi pada tiap ruas jalan tersebut. 

 

3.4 Karakteristik Wilayah Studi 

Tinjauan karakteristik Fisik dan Karakteristik Pendukung Kegiatan Pasar 

a. Kondisi Fisik Dasar 

Posisi geografis Kabupaten Cirebon cukup strategis, karena berada di jalur jalan Nasional 

Cirebon-Jakarta, Cirebon-Jawa Tengah dan Cirebon-Bandung, berhadapan langsung dengan 

Laut Jawa (strategis pelayaran), terletak ditengah-tengah antara 2 (dua) kota pusat pertumbuhan 

fungsi PKN (Pusat Kegiatan Nasional), yakni Jakarta dan Semarang, serta dilintasi oleh jalan 

Nasional Pantura Jawa sebagai jalur ekonomi utama Pulau Jawa. 

b. Rencana Penggunaan Lahan Tahun 2005-2015 

 Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah sebesar 99.036 Ha. Berdasarkan rencana 

penggunaan lahan tahun 2005-2015 pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Cirebon akan 

didominasi areal pertanian (terutama persawahan).  
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Tabel 4. 
Rencana Penggunaan Lahan 

Di Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2015 

No Jenis Penggunaan Lahan 
Luas  Persentase 

(Ha) % 
1 Permukiman :  15.421,96 15.57 
  a.   Kampung 14.798,59 14.94 
  b.   Perumahan  623,37 0.63 
2 Jasa  576,01 0.58 
3 Industri  282,46 0.29 
4 Sawah  58.765,73 59.34 
  a.  Irigasi  37.616,12 37.98 
  b.  Tadah Hujan  21.149,61 21.36 
5 Pertanian Tanah Kering (Tegalan, Ladang) 3.305,43 3.34 
6 Kebun Campuran  5.773,27 5.83 
7 Perikanan (Tambak, Kolam) 5.226,83 5.28 
8 Hutan  3.374,27 3.41 
  a.  Lebat  710,60 0.72 
  b.  Belukar  2.663,67 2.69 
9 Padang (Alang-alang) 2.017,30 2.04 
10 Tanah Tandus 216,48 0.22 
11 Tanah Kosong 65,35 0.07 
12 Penggunaan Tanah Khusus (Galian C) 289,96 0.29 
13 Lain-lain 3.720,95 3.76 

Jumlah 99.036,06 100 

          Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon, Tahun 2005 

Dari pola penggunaan lahan yang terbentuk sebagian besar penyebaran kegiatan 

komersil yang meliputi penggunaan lahan yang memanjang di kiri- kanan jalan nasional Tegal 

Gubug sepanjang +/- 2,1 km yang cukup padat dengan bangunan. Dengan didominasi oleh 

kegiatan skala kota/ lokal seperti perdagangan/jasa seperti ruko, automotif, termasuk keberadaan 

lokasi pasar yang sebagian besar berlokasi di sekitar jalan Arteri Primer Jakarta-Cirebon. Pasar-

pasar tersebut antara lain Pasar Patrol, Pasar Kandanghaur, TPI Eretan, Pasar Karanganyar Kec. 

Kandanghaur, Pasar Jatibarang, Pasar Kertasemaya, Pasar Palimanan, Pasar Jamblang, Pasar 

Plered, Pasar Gebang, Pasar Losari dan salah satunya kawasan perdagangan Tegal Gubug. Hal 

ini menunjukan bahwa kawasan ini merupakan kawasan dengan jumlah aktivitas dan kepadatan 

penduduk besar. 

 

 3.5 Karakteristik Pasar Tegal Gubug 

a. Sejarah dan Status Pasar 

Pasar Sandang Tegal Gubug dibangun semenjak tahun 1914. Semula lokasi pasar terletak di 

sekitar balai desa Tegal Gubug kemudian berkembang sampai ke jalan jalan. Oleh karena 
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kondisi pasar yang semrawut serta menutupi jalan, maka pada tahun 1984 oleh PT Rekarindo 

Arya Matra dibangun pasar yang luas  (seperti yang ada sekarang) kurang lebih 10 Ha. Pasar 

Tegal Gubug tersebut kini memiliki jumlah pedagang keseluruhan sekitar 3500 yang terdiri dari: 

pedagang yang menempati kios berjumlah 500 pedagang, Pedagang yang menempati los 

berjumlah 1600 pedagang, Pedagang yang menempati fasum dan fasos berjumlah 1000 

pedagang, Pedagang yang menempati area diluar pasar berjumlah 400 pedagang. Para pedagang 

yang berdagang di pasar ini pun kebanyakan berasal dari luar kota dan daerah sekitar. 

b. Jenis Komoditi 

Pasar Tegal Gubug ini memiliki jenis komoditi dagangan yang sama/ homogen. Pasar Tegal 

Gubug tersebut menyediakan jenis komoditi barang yang diperdagangkan :   

-Berupa kain tekstil dari berbagai jenis baik polos maupun printing yang sebagian berasal dari 

daerah Bandung, Karawang, Jakarta, Banten, Tangerang, Semarang, Bekasi dan lain-lain. 

-Pakaian, sebagian besar berasal dari konveksi sendiri (home industri) dari masyarakat Tegal 

Gubug dan sekitarnya, termasuk dari daerah Tegal, Pekalongan, Tasik dan sebagian kecil 

berasal dari pabrik garmen, berupa aksesoris dan keperluan konveksi seperti benang, kancing, 

baju, renda dan lain-lain. Jenis barang ini sebagian besar dari sisa garmen yang berasal dari 

Jakarta, Bandung, Tangerang dll. 

-Berupa kerajinan yang memakai bahan baku kain. Produk tersebut berasal dari konveksi sendiri 

(home industri) dari masyarakat Tegal Gubug dan sekitarnya, hingga menyediakan jasa penjahit 

pakaian.  

c.   Aktifitas Pasar 

Aktifitas pasar dimulai pada hari jumat siang (pukul 14.00 WIB) sampai hari sabtu siang 

(pukul 13.00 WIB) , Hari senin sore (pukul 16.00 WIB) sampai pada hari selasa siang (pukul 

13.00 WIB) sedangkan pada hari lainnya tidak ada aktifitas. 

d.   Lokasi Usaha 

Pasar Tegal Gubug ini terletak di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang berada 

pada ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura di ruas jalan Indramayu-Cirebon. 

e.   Sarana dan Prasarana 

Pasar Tegal Gubug memiliki luas tanah ±10 Hektar, 64% adalah berupa bangunan yang 

terdiri dari 750 kios, 2250 los, satu buah kantor, satu buah masjid, satu buah ruang serba guna 

dan 8 buah wc umum. 46% sisanya adalah taman terbuka, parkir dan jalan. Kondisi dan situasi 

pasar Tegal Gubug dan sekitarnya berdasarkan hasil survei pengamatan lapangan adalah bahwa 

disekitar pasar Tegal Gubug saat ini terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang menempati 

bahu jalan dan area parkir. 
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Kondisi diatas menyebabkan area parkir kendaraan di Pasar Tegal Gubug menjadi 

sangat sempit, sehingga kendaraan pengunjung lebih banyak yang parkir pada area parkir di luar 

pasar yang kebanyakan merupakan lahan kosong milik penduduk setempat. Sedangkan yang 

dapat parkir di dalam pasar kebanyakan hanya untuk sepeda motor.  Hal ini membuktikan 

bahwa dalam lingkungan pasar Tegal Gubug sudah terdapat sistem jaringan jalan untuk sirkulasi 

lalu-lintas kendaraan namun tidak berfungsi secara maksimal.   

3.6 Tinjauan Karakteristik Sarana dan Prasarana 

a. Pola Jaringan Jalan 

Secara umum, wilayah studi Tegal Gubug memiliki sistem jaringan jalan yang terdiri atas 

jalan Nasional, jalan Kabupaten dan jalan Lokal (Jalan Kecamatan/Desa). Jalan Nasional Tegal 

Gubug merupakan bagian dari ruas jalan Jatibarang-Palimanan (No.ruas 22.025), dengan fungsi 

jalan adalah Arteri Primer. 

b.  Kondisi Fisik Jalan 

Kondisi fisik jalan jika ditinjau dari segi struktur fisik, tipe perkerasan dan fungsi jalan, terbagi 

dalam 5 (Lima Kelas), yaitu : Jalan Kelas I sampai dengan jalan kelas V (Peraturan Pemerintah 

No.6/1985, tentang ”Jalan”). 

Berdasarkan klasifikasi menurut kondisi fisik (struktur, perkerasan dan fungsi jalan) tersebut 

diatas, maka jalan raya Pantura ruas Indramayu-Cirebon termasuk kategori jalan kelas II.  

c. Jenis Angkutan 

Jenis kendaraan truk meliputi mikro truk/engkel, truk 2 as/mobil tangki, truk gandengan, truk 

semi kontainer, mobil hantaran dan pick up, jenis kendaraan ini melayani angkutan barang. 

Jenis angkutan mikro bus, bus, sedan/jeep, st wagon, suburban, sepeda motor. Jenis kendaraan 

ini melayani angkutan penumpang. 

d. Tempat Parkir 

Dalam pengamatan selama penelitian diketahui bahwa keberadaan tempat parkir pada 

pusat kegiatan aktivitas pasar di sepanjang jalan raya Tegal Gubug menunjukan peningkatan 

kebutuhan.  Hal ini berarti bahwa sistem parkir perlu mendapat perhatian khusus agar tidak 

mengganggu kelancaran lalu-lintas disepanjang ruas jalan Nasional Pasar Tegal Gubug.  

Kegiatan parkir di sekitar pasar Tegal Gubug Pantura pada umumnya menggunakan lokasi 

khusus dengan kapasitas yang kurang memadai, sehingga dilokasi tertentu sangat 

memungkinkan untuk ditemui kegiatan parkir yang menggunakan sebagian dari badan jalan/ 

parkir pinggir jalan (On Street Parking). Berdasarkan data perhitungan jumlah parkir sisi jalan, 

dapat diketahui bahwa jumlah petak parkir yang tersedia (daya tampung) disepanjang ruas jalan 

raya Tegal Gubug sebanyak ±50 petak parkir per dua sisi jalan untuk kendaraan roda empat, dan 

sepeda motor yang banyak parkir di depan pintu masuk pasar. 
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3.7 Tinjauan Karakteristik Lalu-Lintas 

A. Kondisi Pergerakan Lalu-lintas Ruas Jalan Indramayu-Cirebon 

Dari hasil pengamatan lalu-lintas di ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura diperoleh 

perhitungan arus dan grafik pergerakan lalu-lintas pada hari Jumat, 16 September 2006, yaitu 

kendaraan bermotor total yang lewat sebesar : kendaraan ringan (LV/ Light Vehicle) = 11.765 

smp/18 jam, kendaraan berat (HV/ High Vehicle) = 8.138 smp/18 jam, dan sepeda motor (MC/ 

Motor Cycle) = 10.532 smp/18 jam. Dengan demikian terjadi arus total sebesar 30.922 smp/18 

jam dengan arus total rata-rata sebesar 1717,8 smp/jam. Hasil pengamatan dan perhitungan arus 

pergerakan pada hari Jumat, 16 September 2006 pada ruas jalan raya Tegal Gubug dapat dilihat 

pada Tabel 9. Sedangkan untuk mengetahui jam puncak lalu-lintas berdasarkan jenis kendaraan 

yang melintas di ruas jalan raya Tegalgubug Panturapada hari jumat 16 September dapat dilihat 

pada Gambar 13. 

Tabel 5. 
Arus Lalu-Lintas Pada Ruas Jalan Tegal Gubug 

 Hari Jumat/ 16 September 2006 

Waktu 

LV HV MC UMC 

Jumlah 
Sedan 

St 
Wagon 
Jeep 

Oplet 
(Pick Up, 
Combi 

Suburban) 

Micro 
Bus 

Pick 
Up 

Micro 
Truck 

BUS 

Truck 2 
As / 

Mobil 
Tangki 

Mobil 
Gandengan / 
Semi Trailer 

Sepeda 
Motor 

Sepeda / 
Gerobak 

06.00 - 07.00 270 60 70 110 140 101 151 93 647 52 1694 

07.00 - 08.00 303 60 78 107 150 110 157 115 704 60 1844 

08.00 - 09.00 291 106 83 101 198 115 180 71 882 67 2094 

09.00 - 10.00 338 101 90 121 188 190 207 92 957 59 2343 

10.00 - 11.00 314 118 98 133 164 249 150 87 760 36 2109 

11.00 - 12.00 351 86 83 139 234 289 162 101 630 38 2113 

12.00 - 13.00 306 57 66 127 164 180 156 109 609 28 1802 

13.00 - 14.00 337 63 93 153 190 258 197 149 600 28 2068 

14.00 - 15.00 384 64 75 189 188 102 297 156 620 25 2205 

15.00 - 16.00 369 57 67 135 183 90 248 141 852 22 2164 

16.00 - 17.00 460 83 96 140 238 180 318 194 809 38 2598 

17.00 - 18.00 293 52 58 130 187 139 257 134 700 31 2277 

18.00 - 19.00 162 5 11 63 81 78 101 47 360 2 910 

19.00 - 20.00 167 7 12 65 85 85 93 50 403 1 968 

20.00 - 21.00 206 9 29 86 117 138 154 91 488 2 1320 

21.00 - 22.00 139 3 10 63 109 112 117 66 361 0 980 

22.00 - 23.00 200 6 1 27 206 223 279 143 108 0 1193 

23.00 - 24.00 134 4 3 17 178 193 185 96 42 0 852 

Jumlah 4979 921 992 1906 2967 2811 3392 1935 10532 487 30922 

Sumber : Hasil pengolahan data perhitungan lalu-lintas tahun 2006 
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Gambar 6. 
Grafik Arus Lalu Lintas Jumat/16 September 2006 

Pada Ruas Jalan Tegalgubug Pantura 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

          

             Sumber : Tabel 9 

Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian pada hari Sabtu, 17 September 2006 

diperoleh perhitungan arus dan grafik pergerakan lalu-lintas di ruas jalan raya Tegal Gubug 

Pantura untuk kendaraan bermotor total yang lewat sebesar : Kendaraan  ringan  (LV/ Light 

Vehicle) = 9811 smp/12 jam, kendaraan berat (HV/ High Vehicle) = 4662 smp/12 jam, dan 

sepeda motor (MC/ Motor Cycle) = 9.893 smp/12 jam. Arus total yang terjadi sebesar 25657 

smp/12 jam dan arus total rata-rata sebesar 2138.08 smp/jam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 6. 
Arus Lalu-Lintas Pada Ruas Jalan Tegal Gubug Pantura 

Hari Sabtu / 17 September 2006 

Waktu 

LV HV MC UMC 

Jumlah Sedan St 

Wagon 

Jeep 

Oplet (Pick 

Up, Combi 

Suburban) 

Micro 

Bus 

Pick 

Up 

Micro 

Truck 
Bus 

Truck 2 

As / 

Mobil 

Tangki 

Mobil 

Gandengan / 

Semi Trailer 

Sepeda 

Motor 

Sepeda / 

Gerobak 

06.00 - 07.00 217 75 76 107 114 110 136 62 788 69 1754 

07.00 - 08.00 261 87 101 117 162 73 192 70 1380 87 2530 

08.00 - 09.00 345 116 100 109 192 79 166 82 900 94 2183 

09.00 - 10.00 359 95 64 199 341 198 227 132 961 58 2634 

10.00 - 11.00 340 131 94 143 205 196 218 98 779 52 2256 

11.00 - 12.00 263 96 92 133 175 159 175 73 569 44 1779 

12.00 - 13.00 222 66 82 141 148 115 147 72 472 36 1501 

13.00 - 14.00 259 85 92 131 256 171 195 132 534 37 1892 

14.00 - 15.00 315 81 67 213 274 136 243 139 639 68 2175 

15.00 - 16.00 254 72 60 173 207 86 226 123 742 46 1989 

16.00 - 17.00 338 77 45 187 267 75 245 104 1091 54 2483 

17.00 - 18.00 292 140 101 118 197 187 277 154 950 65 2481 

Jumlah 3469 1111 946 1747 2538 1329 2257 1076 9893 690 25657 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Perhitungan lalu-lintas tahun 2006 



 22

Sedangkan untuk mengetahui jam puncak lalu-lintas berdasarkan jenis kendaraan yang 

melintas di ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura pada hari Sabtu, 17 September 2006 dapat 

dilihat pada Gambar 14. Berdasarkan grafik terlihat bahwa jam puncak lalu-lintas untuk 

kendaraan ringan terjadi pada pagi hari yaitu pukul 07.00-09.00 dan untuk kendaraan berat, jam 

puncak terjadi pada malam hari sekitar pukul 22.00-23.00 dan sepeda motor mencapai jam 

puncaknya pada pagi hari dan sore hari yaitu pada pukul 07.00 dan pada pukul 17.00 

Gambar 7. 
Grafik Arus Lalu Lintas Sabtu/17 September 2006 

Pada Ruas Jalan Nasional Tegalgubug 
 
 
 
 

 

 

 

 

             

 

                    Sumber : Tabel 10 

Dari hasil pengamatan pada ruas jalan raya Tegal Gubug, terlihat bahwa arus total yang 

terjadi pada hari Sabtu lebih besar daripada hari Jumat. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar kendaraan yang melintas di ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura ini adalah kendaraan 

penumpang, terutama kendaraan pribadi dan mikro truk. Banyaknya kendaraan pribadi,  mikro 

truk serta kendaraan berat yang melewati ruas jalan ini pada hari Jumat disebabkan karena pada 

hari tersebut banyak kendaraan baik yang menuju pasar Tegal Gubug menjelang hari pasaran 

esok paginya baik untuk melakukan kegiatan bongkar muat ataupun para pengunjung yang ingin 

berbelanja di pasar sandang/tekstil terbesar ini, maupun kendaraan untuk melakukan pergerakan 

menerus. 

B. Volume dan Komposisi Lalu- Lintas 

Volume jam puncak di hari Jumat, 16 September 2006 pada ruas jalan nasional Tegal 

Gubug Pantura terjadi pada pukul 16.00-17.00 dengan volume jam puncak sebesar 1.857 

smp/jam. Untuk lebih jelasnya mengenai volume lalu-lintas pada ruas jalan utama dapat dilihat 

pada Tabel 11. 
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Tabel 7. 
Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tegal Gubug Pantura  

Hari Jumat / 16 September 2006 (Smp/Jam) 

Waktu LV HV MC UMC Jumlah 

06.00 - 07.00 650 414 162 41 1267 
07.00 - 08.00 698 458 176 48 1380 
08.00 - 09.00 779 439 220 53 1491 
09.00 - 10.00 838 586 239 47 1710 
10.00 - 11.00 827 583 190 28 1628 
11.00 - 12.00 893 662 157 30 1742 
12.00 - 13.00 720 534 152 22 1428 
13.00 - 14.00 836 724 150 22 1732 
14.00 - 15.00 948 716 202 29 1787 
15.00 - 16.00 811 574 213 18 1583 
16.00 - 17.00 840 734 180 50 1857 
17.00 - 18.00 720 636 175 24 1555 

18.00 - 19.00 322 271 90 1 684 

19.00 - 20.00  336 274 101 1 712 
20.00 - 21.00 447 460 122 1 1030 
21.00 - 22.00 324 354 90 0 768 
22.00 - 23.00 440 774 27 0 1241 
23.00 - 24.00 336 569 11 0 916 

Jumlah 11765 9762 2632 415 24511 
               Sumber : Hasil pengolahan data perhitungan lalu-lintas tahun 2006 

Berdasarkan Gambar 15 dapat dilihat bahwa pada hari Jumat di ruas jalan raya Tegal 

Gubug Pantura, kendaraan ringan mencapai puncaknya pada siang hari yaitu pada pukul 14.00-

15.00, kendaraan berat mencapai puncaknya pada malam hari yaitu pukul 22.00-23.00 dan 

sepeda motor yang melintasi ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura mencapai puncaknya pagi 

hari pada pukul 09.00 

Gambar 8. 
Grafik Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tegal Gubug Pantura 

 Hari Jumat / 16 September 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Sumber : Tabel 11 
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Sedangkan pada hari Sabtu, 17 September 2006 di ruas jalan raya Tegal Gubug Pantura, 

volume jam puncak terjadi pada pukul 09.00-10.00 dengan volume jam puncak sebesar 1947 

smp/jam, dengan jam puncak untuk kendaraan ringan terjadi pada pagi hari yaitu pada pukul 

09.00-10.00, kendaraan berat mencapai puncaknya pada sore hari pada pukul 17.00-18.00 dan 

sepeda motor mencapai puncak pada pagi hari pada pukul 07.00-08.00. Untuk lebih jelasnya 

mengenai volume lalu-lintas pada ruas jalan nasional Tegal Gubug dapat dilihat pada Tabel 12 

dan Grafik 4. 

Tabel  8. 
Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Tegal Gubug Pantura  

 Hari Sabtu / 17 September 2006 (Smp/Jam) 

Waktu LV HV MC UMC Jumlah 

06.00 - 07.00 589 370 197 55 1211 
07.00 - 08.00 728 402 371 70 1571 
08.00 - 09.00 862 392 225 75 1404 
09.00 - 10.00 1016 630 238 63 1947 
10.00 - 11.00 913 614 195 42 1764 
11.00 - 12.00 759 488 142 35 1424 
12.00 - 13.00 659 401 118 28 1206 
13.00 - 14.00 823 598 133 29 1583 
14.00 - 15.00 950 622 160 54 1786 
15.00 - 16.00 766 522 185 37 1510 
16.00 - 17.00 914 509 272 43 1739 
17.00 - 18.00 848 742 237 52 1879 

Jumlah 9827 6290 2324 583 19174 
                     Sumber : Hasil pengolahan data lalu-lintas tahun 2006 

Gambar 9. 
Grafik Volume Lalu Lintas pada Ruas jalan Tegal Gubug Pantura  

 Hari Sabtu / 17 September 2006 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sumber : Tabel 12 

Dari hasil análisis untuk hari (pasaran) sabtu (17 September 2006) diketahui bahwa 

rata-rata keseluruhannya pada ruas jalan tersebut memiliki volume rata-rata 1585,33 smp/jam 
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dan 1597,83 smp/jam (hari lain diluar pasaran). Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan 

yang telah dilakukan pada tanggal 16-17 September 2006 (hari Jumat dan Sabtu) dapat 

diketahui bahwa volume puncak arus lalu-lintas rata-rata pada ruas jalan nasional Tegal Gubug, 

mulai terjadi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 dan sore hari sekitar pukul 15.00, tepatnya 

pukul 16.00-17.00 untuk hari Jumat dan pukul 17.00-18.00 pada hari Sabtu. 

Pada hari diluar hari pasar diruas jalan Tegal Gubug ini tidak hanya dilalui kendaraan 

yang melakukan pergerakan lokal saja namun dilalui juga oleh kendaraan yang melakukan 

pergerakan antar kota. Pada saat pasar berlangsung jumlah kendaraan yang melayani aktifitas 

lokal (kendaraan bermotor maupun tidak bermotor) lebih besar dari jumlah kendaraan pada hari 

diluar hari pasar karena jenis kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan untuk bongkar 

muat barang dipasar sehingga kendaraan lambat dan cepat tersebut bercampur dimana pada saat 

jam puncak arus kendaraan menjadi terhambat yang dapat berpengaruh terhadap kecepatan. 

Dengan volume kendaraan pada hari jumat dengan jenis kendaraan berat lebih besar 

dibandingkan dengan hari sabtu mengingat bahwa lalu-lintas di jalur pantura tersebut yang 

tergolong padat, baik dalam bentuk transportasi angkutan umum AKAP, maupun angkutan 

barang sejumlah perusahaan dengan volume lalu-lintas harian yang cukup besar.  

C. Kecepatan rata-rata Kendaraan 

Berdasarkan hasil pengamatan pada ruas-ruas jalan pengamatan terlihat bahwa pada hari pasar, 

kecepatan rata-rata di jalan nasional dekat pasar Tegal Gubug adalah sebesar +/-10 km/jam, 

sedangkan apabila bukan hari pasar kecepatannya adalah +/- 37 sampai 39 km/jam. 
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BAB IV 
ANALISIS MASALAH KEMACETAN  SEKITAR PASAR  

TEGAL GUBUG PANTURA RUAS INDRAMAYU-CIREBON 
 
 

4.1 Analisis Karakteristik Pergerakan 

A. Pergerakan Lalu-lintas Menerus/ Regional dan local 

Lalu-lintas regional juga menunjukan kegiatan perdagangan antar daerah. Karakteristik ini jelas 

terlihat pada sepanjang ruas jalan koridor seperti terdapatnya titik kemacetan yang disebabkan 

karena adanya kegiatan pasar tumpah yang bersamaan dengan hari pasaran. Pasar tumpah yang 

paling parah di jalur Pantura adalah di Indramayu, yakni Pasar Sukra, Patrol dan Pasar 

Karangampel, sedangkan di Pantura Cirebon terdapat Pasar Tegal Gubug selain itu juga Pasar 

Gebang dan Celancang. Hal ini dimungkinkan karena di kabupaten Cirebon pertumbuhan kota 

terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki tingkat pergerakan yang tinggi, yaitu terjadi di 

bagian barat dan sepanjang Pantura. 

B. Analisis Kondisi Ruas Jalan 

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa ruas Jalan raya Tegal Gubug Pantura merupakan 

jalan dengan tipe jalan 4 lajur / 2 arah terbagi atau jalan 1 arah dengan lebar jalan per lajur 3,5 

meter, memiliki bahu jalan >2 meter. Lebarnya bahu jalan pada ruas Jalan raya Tegal Gubug 

Pantura mengindikasikan bahwa aktivitas samping jalan pada ruas jalan ini cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Sumber survei lapangan bulan Januari tahun2007 

 

4.2 Analisis Kondisi Lalu-Lintas Jalan Raya Tegal Gubug Pantura 

A. Analisis Kapasitas Jalan 

Dengan mengacu pada rumus kapasitas jalan, Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat 

diketahui besarnya kapasitas pada ruas jalan Raya Tegal Gubug Pantura Cirebon-Indramayu 

adalah sebesar 6072 smp/jam.  

B. Analisis kecepatan rata Kendaraan 

1,5 m
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15,5  m

BJ BJ

M

BH BH

>2 m >2 m

D



 27

Tingkat Pelayanan A 

Tingkat Pelayanan B 

Tingkat Pelayanan C 

Tingkat Pelayanan D 

Tingkat Pelayanan E 

>95 

80-95 
60-80 
40-60 
30-40 

< 30 
Tingkat Pelayanan F 

Semakin kecil kecepatan kendaraan, maka dapat dikatakan bahwa di ruas jalan tersebut terdapat 

masalah yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan. 

 
 

 

 

 

 
Gambar 10. Kondisi Jalan Pengamatan  di Ruas Jalan Raya Tegal Gubug 

Rendahnya kecepatan kendaraan pada ruas jalan raya Tegal Gubug  
yaitu sebesar 10 km/jam menyebabkan arus lalu-lintas terhenti.       

          Sumber : Survei Lapangan bulan september 2006 

 

C. Analisis tingkat Pelayanan Jalan 

Tabel  9. 
Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) Pada Ruas Jalan Pengamatan 

 

Nama Jalan 
Geometri Kapasitas 

Teoritis 
(smp/jam) 

Volume 
Jam 

Puncak 

V/C 
Ratio 

Kapasitas 
Jalan 

(smp/jam) 

Kecepatan 
Rata-rata 

Kendaraan 
km/jam 

Tingkat 
Pelayanan 

Jalan Lebar 
Jalan (m) 

Type 

Jl.  Raya 
Tegal Gubug 

14 4/2D 1650 1947 0,32 6072 10 F 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data Lalu lintas tahun 2006 

Gambar 11. 
Tingkat Pelayanan Jalan Pada Ruas Jalan Pengamatan 

 

 

 

 

  

 

 

  

       0           Perbandingan Volume dengan kapasita           1 

                  Sumber : Hasil Pengolahan Data Arus Lalu-lintas, Tahun 2006 
           Keterangan : 

                           Kecepatan dan Volume Arus Kendaraan pada ruas jalan raya Tegalgubug   
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Berdasarkan hasil analisis Tingkat Pelayanan Jalan pada ruas jalan raya Tegal Gubug 

Pantura ruas jalan Indramayu-Cirebon, dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan jalan pada ruas 

jalan pengamatan menunjukan arus stabil tetapi kecepatan operasi mulai dikendalikan, karena 

meskipun perbandingan volume perkapasitas atau v/c ratio sebesar 0.32 namun kecepatan rata-

ratanya pada jam puncak hanya sebesar 10 km/jam, sehingga arus lalu-lintas menjadi tersendat 

dengan kondisi pergerakan lalu-lintas kadang terhambat, kecepatan rendah, dan hambatan dari 

kendaran lain semakin besar sehingga terjadi antrian yang cukup panjang. 

 

4.3 Analisis Pengaruh Kegiatan Sekitar Pasar Di Ruas Jalan Raya Tegal Gubug 

A. Hubungan Transportasi dan Tata Guna Lahan  

Dari penggunaan lahan pada sisi kanan dan kiri jalan raya Tegalgubug dengan wilayah 

pengamatan 150 meter diketahui bahwa penggunaan lahannya didominasi oleh kegiatan 

perdagangan skala lokal/ seperti ruko, rumah makan, automotif dan salah satunya adalah pasar 

sandang Tegal Gubug dan fasilitas umum lainnya. hambatan yang ada sepanjang ruas jalan raya 

Tegal Gubug seperti gangguan samping maupun kondisi lalu-lintasnya yang menyebabkan 

tersendatnya arus lalu-lintas akibat perpotongan arus kendaraan keluar masuk menuju tata guna 

lahan maupun kendaraan umum yang menaikan/ menurunkan penumpang pada guna lahan 

tersebut, kegiatan perdagangan dan jasa menjadi berkembang tidak terkendali. Hal ini 

dibuktikan dengan semakin banyaknya para pedagang yang menggelar dagangannya di luar 

pasar dengan anggapan para pedagang tersebut dapat mendekati para pembeli dan juga para 

pedagang kaki lima yang menggunakan sebagian dari bahu dan badan jalan di sekitar ruas jalan 

pasar Tegal Gubug sebagai tempat berjualan. Sementara itu pejalan kaki yang tumpah ke jalan 

karena lahan yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki tersebut di gunakan oleh 

pedagang kaki lima untuk berjualan sehingga arus lalu-lintas pada ruas jalan utama tersebut 

menjadi terganggu. Selain itu lokasi pasar Tegal Gubug yang terdapat di sepanjang jalan raya 

Tegal Gubug sebagian besar tidak memiliki lokasi parkir khusus yang memadai sehingga 

banyak para pemilik kendaraan yang menggunakan badan jalan untuk parkir kendaraan dan 

bongkar muat barang, akibatnya kapasitas jalan menjadi berkurang sementara arus lalu-lintas 

yang tinggi akibat dari banyaknya pergerakan yang melintas pada ruas jalan ini akibat pengaruh 

aktifitas kegiatan disekitar pasar yang menyebabkan ruas jalan raya Tegal Gubug menjadi 

terganggu sehingga menimbulkan tundaan lalu-lintas. 

 

4.4 Kondisi dan Kegiatan Pasar Tegal Gubug 

Kondisi dan situasi pasar Tegal Gubug dan sekitarnya berdasarkan hasil survei 

pengamatan lapangan adalah bahwa disekitar pasar Tegal Gubug saat ini terdapat sejumlah 
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pedagang kaki lima yang menempati bahu jalan dan area parkir. Kondisi di atas menyebabkan 

area parkir kendaraan di Pasar Tegal Gubug menjadi sangat sempit, sehingga kendaraan 

pengunjung lebih banyak yang parkir pada area parkir di luar pasar yang kebanyakan 

merupakan lahan kosong milik penduduk setempat.  

Sedangkan yang dapat parkir di dalam pasar kebanyakan hanya untuk sepeda motor.  

Hal ini membuktikan bahwa dalam lingkungan pasar Tegal Gubug sudah terdapat sistem 

jaringan jalan untuk sirkulasi lalu-lintas kendaraan namun tidak berfungsi secara maksimal.   

Dengan aktivitas pasar tumpah dan jumlah para pengunjung yang tinggi mengakibatkan 

sirkulasi pasar menjadi ramai dan semrawut, serta kondisi fasilitas kondisi kiri-kanan jalan 

walaupun kondisinya baik namun lebar jalan sempit, karena banyak ditempati oleh pedagang 

kaki lima, sehingga kendaraan menjadi sulit masuk ke dalam pasar tentunya kurang memberikan 

kenyamanan dalam berbelanja. Permasalahan sempitnya area parkir dan jalan masuk pasar, 

disebabkan oleh banyaknya lahan fasilitas umum (area parkir, taman dan jalan) yang dijual oleh 

pihak pengelola pasar kepada pedagang dan kemudian merubah fungsi taman penghijauan 

didepan los menjadi tempat berdagang permanen. 

Oleh karenanya maka pengaturan para pedagang kaki lima perlu untuk dialihkan 

kedalam pasar serta penentuan Lokasi parkir khusus yang sebaiknya ditempatkan pada daerah 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan fasilitas ruang parkirnya direncanakan 

berdasarkan kebutuhan sehingga tingkat pelayanan terhadap para pengunjung pasar dapat 

tercapai.  Untuk lebih jelasnya mengenai manajemen lalu-lintas pasar Tegal Gubug dapat dilihat 

pada gambar 23.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 12. Kondisi Kegiatan Perdagangan Pasar Tegal Gubug 
 (a).   Tampak depan lokasi pasar Tegal gubug dari pintu masuk 
 (b).   Pedagang Kaki Lima yang berjualan pada trotoar dan bahu jalan Di sepanjang 
          Jalan raya Tegal gubug 
 
         Sumber :Survey lapangan bulan september 2006 
 
 
4.5 Kegiatan Parkir 

Kegiatan perdagangan dan fasilitas sosial yang terletak di sepanjang ruas jalan Tegal 

Gubug Pantura ini kurang dilengkapi fasilitas parkir khusus. Keadaan ini ditunjukkan oleh 

sebagian besar letak bangunan yang berdekatan dengan tepi jalan raya, sehingga kendaraan 
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menggunakan sebagian dari badan jalan untuk tempat parkir (on street parking). 

Hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan (lebar efektif jalan berkurang) 

sehingga dapat menghambat lalu-lintas yang melalui jalan raya ini. mengenai kondisi parkir 

diruas jalan Tegal Gubug dapat dilihat pada gambar 24. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Kegiatan Parkir Kendaraan Di Ruas Jalan Raya TegalGubug 
(a). Pemandangan parkir sepeda motor pada badan jalan di ruas jalan depan pasar 
(b). Kondisi parkir on street disepanjang ruas jalan raya Tegal Gubug 

 

Sumber : Survei lapangan bulan september 2006 

 

Parkir kendaraan pada badan jalan di wilayah studi, terutama terlihat di sekitar pasar 

Tegal Gubug dengan jumlah kendaraan yang diparkir ±100 kendaraan dengan jumlah petak 

parkir yang tersedia sebanyak 50 srp. selain pada lokasi tersebut diatas, selebihnya lokasi parkir 

umumnya pada kedua sisi jalan dengan kedudukan sejajar atau sudut miring 45°. Dari hasil 

pengamatan juga menunjukan bahwa parkir depan pasar selalu padat bahkan mempengaruhi 

aktifitas depan pasar sementara lokasi pasar yang agak jauh dari pusat pasar terlihat masih 

kosong. Adapun dari hasil survai lalu-lintas keluar-masuk areal parkir di sekitar Pasar Tegal 

Gubug, dapat diidentifikasi volume lalu-lintas keluar-masuk areal parkir pada jam puncak pagi 

hari disajikan pada tabel 15. 

Tabel 10. 
Volume Lalu-lintas Keluar-Masuk Areal Parkir  

di Sekitar Pasar Tegal Gubug Pada Jam Puncak Pagi Hari 
 

Arah 
Sedan, 
jeep, St 
Wagon, 
Pick up 

Angkot, 
Micro 
bus 

Truk 
Ringan& 
Sedang 

Truk 
Besar, 
Bus 

Besar 

Sepeda 
Motor Smp/jam 

Masuk 47 60 7 2 114 175 

Keluar 47 83 14 1 118 205 
                   Sumber : Hasil pengolahan data survey, Tahun 2005 
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Dari tabel 15 diatas terlihat bahwa total volume lalu-lintas yang keluar-masuk di sekitar 

Pasar Tegal Gubug pada jam puncak pagi hari secara total adalah sekitar 175–205 smp/jam, atau 

rata-rata sekitar 29 - 34 smp/jam untuk setiap areal parkir, dengan pola sebaran areal parkir yang 

memanjang di kiri-kanan jalan Nasional. Secara umum kondisi ini cukup signifikan dalam 

mengganggu kelancaran arus lalu-lintas menerus pada jalan Nasional Tegal Gubug. 

Berdasarkan tabel pengaruh sudut parkir terhadap penurunan kapasitas jalan pada badan 

jalan (lihat  pada Tabel 4), Lebar badan yang tersita oleh kegiatan parkir (termasuk lebar 

manuever) tentu mengurangi kemampuan jalan tersebut dalam menampung arus kendaraan yang 

lewat. Semakin besar sudut parkir, semakin besar pengurangan kapasitas jalannya dan daya 

tampung parkir yang dapat disediakan semakin banyak, sebaliknya semakin kecil sudut parkir, 

semakin kecil pula pengurangan kapasitas jalannya dan daya tampungnya semakin sedikit.  

Lokasi parkir dalam pasar yang terbatas mengakibatkan banyaknya para pengunjung yang 

memarkir kendaraannya diluar pasar mengingat bahwa kapasitas yang tersedia tidak berbanding 

dengan jumlah kendaraan yang diparkir. Kapasitas pasar yang diperuntukan untuk lokasi lahan 

parkir ± 500 m². serta jumlah petak parkir yang tersedia sebanyak 59 srp dan jumlah kendaraan 

yang parkir sebanyak ±190 kendaraan smp/jam, sedangkan kebutuhan lahan untuk parkir 

sebesar 5.992,65 m², maka jelas bahwa daya tampung pasar kurang memadai. Sehingga banyak 

kendaraan yang parkir diluar pasar.  

Kawasan parkir on street di sepanjang jalan Tegal Gubug dengan kedudukan sejajar 

akan mengurangi kapasitas jalan sebesar 22% pada masing-masing sisi jalan. Untuk mengetahui 

besarnya penurunan kapasitas jalan pada ruas jalan raya Tegal Gubug akibat parkir pada badan 

jalan, yaitu dengan menggunakan kapasitas teoritis jalan, untuk ruas jalan Tegal Gubug dengan 

kapasitas teoritis 6072 smp/jam,maka telah terjadi penurunan kapasitas jalan sebesar 364,32 

smp/jam sehingga kapasitas jalan menjadi 5707,68 smp/jam. Kondisi ini menunjukan bahwa 

kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu-lintas(V<C). Sementara itu pada ruas jalan raya 

Tegal Gubug memiliki volume lalu lintas yang tinggi karena merupakan ruas jalan yang 

melayani pergerakan lokal dan pergerakan menerus/ regional ke kota-kota disekitarnya. 

Sedangkan parkir dengan kemiringan sudut 90◦ dan 45◦ akan mengurangi kapasitas jalan 

sebesar 22% atau sebesar 0,31 m. dan 29% atau sebesar 0,44 m. pada masing-masing sisi jalan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan sudut parkir dan besarnya penurunan kapasitas jalan 

pada ruas jalan raya Tegal Gubug dapat dilihat pada tabel 16. 
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Tabel 11. 
Pengaruh Sudut Parkir terhadap Penurunan Kapasitas jalan  

akibat parkir pada badan jalan di ruas jalan raya Tegal Gubug 

Lebar 
Perkerasan 

Sudut 
Parkir 

Penurunan 
Kapasitas  

Kapasitas 
Teoritis 

Menjadi 
Volume 

lalu-lintas 
V/C 

% Jumlah 

22 0 6 396 6072 5676 1947 0,34 

22 45 29 1914 6072 4158 1947 0,46 
22 90 22 1452 6072 4620 1947 0,42 

                  Sumber : Poernomosidi I,F. 1984 & Hasil perhitungan Tahun 2006 

Tabel 12. 
Jumlah Daya Tampung Parkir Untuk Parkir Sisi Jalan 

Berdasarkan Perbedaan Sudut Parkir 

Sudut 
Parkir 

Panjang 
Jalan 

(km) (1)  

Toleransi 
Pemotongan 
Jalan Untuk 
Jalan Pribadi 

(Km) (2) 

Panjang 
Kerb/mobil 

Daya 
Tampung 

Parkir 
(dalam 
feet) 

(dalam 
km) (3) (1)-(2)/3 

0° 0,15 0 22' 0,00667 23 
30° 0,15 0 17' 0,00515 29 
45° 0,15 0 12' 0,00364 41 
60° 0,15 0 9,8' 0,00297 50 
90° 0,15 0 8,5' 0,00258 58 

  Sumber : Poernomosidi I,F. 1994 & Hasil perhitungan Tahun 2006 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui daya tampung parkir pada badan jalan (on 

street) berdasarkan perbedaan sudut parkir. Berdasarkan perhitungan Tabel 17, dapat diketahui 

bahwa sudut parkir 0° dapat menampung jumlah kendaraan parkir sebanyak 23 Kendaraan, 

Sudut parkir  90° menampung jumlah kendaraan parkir sebanyak 58 kendaraan. Dengan 

demikian, maka kesimpulannya bahwa semakin besar sudut parkir maka akan semakin besar  

daya tampungnya. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaruh kegiatan sekitar pasar Tegal Gubug 

dapat dilihat pada gambar 25. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pengaruh Kegiatan Sekitar Pasar Tegal Gubug 

   (a).   Kegiatan para pengunjung pasar yang berjalan maupun menyebrang jalan yang menyebabkan tundaan lalu lintas 
     (b).   Kendaraan tidak bermotor yang keluar-masuk pasar yang dapat  mengganggu lalu-lintas di ruas jalan raya Tegal Gubug. 
      (c).   Ruas jalur alternatif yang merupakan penghubug Arjawinangun  dengan  Kab.  Majalengka 
 
                     Sumber : Survei Lapangan bulan September 2006 
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A.   Pejalan Kaki 

 

Berdasarkan pengamatan dilapangan pada ruas jalan raya Tegal Gubug, jumlah terbesar 

pejalan kaki biasanya terjadi pagi hari pada saat para pengunjung pasar berbelanja sekitar pukul 

07.00 sampai pukul 13.00 ketika hari pasar berakhir. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan 

kegiatan berpangkal, menaikan dan menurunkan penumpang angkutan umum yang bersamaan 

dengan waktu tersebut, dan kegiatan keluar masuknya kendaraan pribadi dan kendaraan boks 

yang ingin melakukan kegiatan bongkar muat. Berkurangnya kapasitas jalan tersebut 

diakibatkan oleh beberapa kegiatan penduduk yang melakukan parkir pada badan jalan, dan 

berkembangnya kegiatan perdagangan kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat 

usahanya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tak terkendali akan merampas sebagian besar 

kaki lima dengan akibat ketidaknyamanan bagi pejalan dan pada gilirannya para pejalan 

menggunakan bagian yang seharusnya diperuntukan bagi lalu-lintas kendaraan. 

 

B. Jalan Akses Alternatif Menuju Pasar 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dapat diidentifikasi bahwa terdapat beberapa 

ruas jalan Kabupaten yang digunakan sebagai jalan alternatif untuk menghindari kemacetan 

yang selalu terjadi pada hari pasar di jalan raya Tegal Gubug. Jalan alternatif ini merupakan 

ruas-ruas jalan Kabupaten dengan fungsi Kolektor Primer-4, yang merupakan jalan penghubung 

antara Arjawinangun dengan Kadipaten (Kab. Majalengka).Adapun perbedaan jarak antara 

melalui jalan Nasional dengan jalan alternatif (jalan kabupaten) adalah sebagai berikut jarak 

melalui  jalan Nasional sepanjang 6,759 Km sedangkan jarak melalui jalan kabupaten sepanjang 

8.615 Km sehingga selisih dari kedua jarak tersebut adalah sepanjang 1.856 Km. Sedangkan 

kondisi lebar jalan alternatif tersebut adalah berkisar antara 4-6 m, dengan kondisi permukaan 

jalan baik sampai sedang. Untuk Jalan akses alternatif ke Tegal gubug ini merupakan Jalan 

Lokal yang terhubung dengan pasar Tegal Gubug lewat pintu belakang. Jalan ini biasanya 

digunakan oleh kendaraan boks untuk menyuplai barang dagangan pada malam hari (sebelum 

hari pasar). Adapun kondisi jalan ini sebagian besar masih merupakan campuran antara jalan 

batu dan jalan tanah. Dari hasil informasi dengan pihak Pemerintah Desa Tegal Gubug, untuk 

masa mendatang ada rencana membangun jalan tembus dari jalan Balai Desa Tegal Gubug ke 

jalan alternatif ini, sehingga diharapkan lalu-lintas lokal pada jalan Nasional dapat berkurang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1        Kesimpulan 

Dengan  hasil analisis permasalahan dan kondisi lalu-lintas serta kegiatan pasar tersebut 

yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Pelayanan Jalan dan Kecepatan rendah. 

 Dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan lalu lintas 

sekitar pasar Tegalgubug di ruas jalan Indramayu-Cirebon serta berdasarkan hasil pengamatan 

dan analisis, bahwa pada ruas jalan sekitar pasar tersebut meskipun memiliki tingkat pelayanan 

jalan jam puncak pada saat hari pasaran (kegiatan pasar berlangsung) dengan ratio (v/c=0,32) 

sehingga tingkat pelayanan jalan dapat dikategorikan buruk (f) namun kecepatan pada jam 

puncak yang dimilki 10 km/jam dimana arus stabil, akan tetapi kecepatan dan gerak kendaraan 

dikendalikan. Rendahnya kecepatan kendaraan pada ruas jalan ini lebih disebabkan karena 

tingginya aktivitas samping jalan dengan adanya pasar tumpah ini.  

2. Aktifitas samping jalan serta kegiatan pasar tumpah tersebut berpengaruh terhadap 

lalu-lintas 

a. Perlambatan yang pada akhirnya menimbulkan kemacetan akibat adanya gangguan 

samping ini terjadi karena disebabkan oleh pengaruh kondisi karakteristik dan land use sekitar 

pasar seperti berkurangnya kapasitas jalan akibat adanya hambatan samping yang terdiri dari 

banyaknya kendaraan pengunjung yang parkir di badan jalan (on strett parking) dengan sudut 

parkir 90° dan sudut 45° serta angkutan umum yang tiba-tiba berhenti maupun angkutan umum 

yang ngetem yang akan mengakibatkan pengurangan kapasitas jalan sekitar 29% dan 22% atau 

masing-masing sebesar 0,44m dan 0,31m, menghalangi kegiatan keluar masuk 

kendaraan/manuever kendaraan lain ke lokasi disisi jalan maupun ke jalan-jalan yang memiliki 

akses langsung ke ruas-ruas jalan raya Tegalgubug. Pasar tidak memiliki lokasi parkir khusus 

yang memadai sehingga menyebabkan sempitnya area parkir dan jalan masuk pasar sehingga 

kegiatan perdagangan dan jasa menjadi berkembang tidak terkendali, dan timbulnya hambatan 

akibat tundaan kendaraan untuk menuju ke tata guna lahannya (arus keluar masuk sehingga 

menghambat kendaraan lain). Sehingga kapasitas jalan menjadi lebih berkurang akibat kegiatan 

tersebut. 

b. Adanya faktor penghambat lalu-lintas seperti perilaku pejalan kaki yang dapat diamati 

di sekitar ruas jalan raya Tegal Gubug banyak dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan pasar, 

perdagangan dan jasa sekitar. Sebagian besar pengunjung pasar tersebut merupakan pejalan kaki 
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yang biasa melintas di sekitar pasar Tegal gubug tersebut terlebih dengan adanya kegiatan 

pedagang yang menempati bahu jalan di sepanjang jalan utama yang dapat mempengaruhi 

kondisi lalu-lintas sekitar. Terbatasnya sarana dan ketidakdisiplinan para pejalan kaki sering kali 

menimbulkan hambatan bagi kendaraan yang melintas. Hal ini disebabkan para pejalan kaki 

sering kali memanfaatkan badan jalan sebagai sarana lintasan baik berjalan kaki ataupun 

menyebrang jalan terutama pada saat pagi hingga siang hari ketika hari pasar berlangsung. 

Pejalan kaki yang tumpah ke jalan karena lahan yang seharusnya digunakan oleh para pejalan 

kaki tersebut digunakan oleh pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar di kiri-kanan jalan 

sebagai lahan usahanya. 

c. Pada saat ini kawasan perdagangan berpusat disekitar pusat desa Arjawinangun, baik 

untuk perdagangan grosir maupun perdagangan eceran. Keadaan lokasi ini cukup ramai karena 

terdapat pemberhentian kendaraan umum yang melayani kota arjawinangun dan wilayah 

pengaruh disekitarnya. Aktivitas pemberhentian kendaraan angkutan umum maupun kendaraan 

umum yang sering tiba-tiba berhenti/ menunggu penumpang disekitar ruas jalan raya Tegal 

Gubug yang kadangkala membawa pengaruh terhadap timbulnya hambatan lalu-lintas akibat 

cukup tingginya frekuensi berhenti dalam menaikan dan menurunkan penumpang. Sehingga 

aktivitas Go dan Stop angkutan umum menimbulkan pengurangan lajur pada jalur Lalu-lintas. 

5.2       Saran dan Rekomendasi 

Dari kesimpulan dapat diungkapkan beberapa saran terhadap aspek transportasi dan tata 

ruang. Penanganan dan usulan tersebut diharapkan dapat meminimalisir sumber gangguan dan 

tidak menimbulkan konflik baru terhadap masalah transportasi di ruas jalan Tegal Gubug. 

Rekomendasi tersebut antara lain  

� Aspek Tata Ruang. 

Kota Arjawinangun sebagai pusat WP II yang mempunyai fungsi sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pusat pertanian dan pusat pemerintahan. Untuk pengembangan fungsi-

fungsi tersebut, bagi masing-masing kegiatan perlu disediakan lahan. Lokasinya harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga masing-masing kegiatan kelompok usaha ditempatkan pada kawasan 

yang paling sesuai menurut sifatnya. Dengan demikian lokasi kelompok kegiatan yang satu 

tidak menimbulkan gangguan terhadap kelompok kegiatan-kegiatan lainnya, bahkan diusahakan 

saling menunjang dalam arti menguntungkan.  Untuk menghindari masalah kepadatan lalu-lintas 

dikawasan ini maka perlu dilakukan pengaturan lalu-lintas sebagai berikut : 

� Aspek Transportasi Sebagai Upaya Manajemen Jalan dan Pengaturan Lalu-Lintas) 

- Pemisahan arus lalu-lintas dengan Jenis kendaraan untuk lalu-lintas perjalan antar kota 

seperti: kendaraan tidak bermotor, rute angkutan kota, tidak diarahkan ke jalan nasional kecuali 
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bus besar sebagai transfer point dari terminal ke CBD kecuali dengan menyediakan pengaturan 

lajur khusus (jalur lambat) yang dapat dipergunakan sehingga tidak mengganggu pergerakan 

kendaraan cepat. Selain itu jalan utama hanya diperkenankan untuk kendaraan menerus. Setelah 

adanya upaya pelebaran jalan untuk memaksimalkan besaran kapasitas jalan dengan geometri 

jalan yang kini dipertahankan menjadi 2 jalur 4 lajur bermedian.  

- Untuk pelayanan transportasi umum (bus kota, bus antar kota, atau kendaraan umum 

lainnya), menaikan dan menurunkan penumpang harus ditempat yang disediakan (tempat 

pemberhentian sementara/ halte) dekat dengan fasilitas pejalan kaki, perjalanan dengan 

angkutan umum selalu diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Dengan menghilangkan fungsi 

pangkalan angkutan umum di sekitar ruas jalan raya Tegal Gubug dan merubahnya sebagai 

tempat pemberhentian angkutan umum dengan membuat celukan fasilitas henti angkutan umum 

(lay bys) yang sangat lengkap dilengkapi peneduh (shelter) serta tempat duduk dengan syarat 

berada di sepanjang rute angkutan umum/bus, dilengkapi dengan rambu petunjuk, identitas 

halte, tidak mengganggu kelancaran arus lalu-lintas dan keuntungan pengemudi kendaraan lain 

dapat mengetahui angkutan umum berhenti, memudahkan calon penumpang dalam memilih 

angkutan yang akan digunakan, memberi kepastian tempat berhenti bagi para pengguna jasa dan 

memberi kepastian arus lalu-lintas bagi para pengendara agar keberadaan fasilitas  bagi pejalan, 

misalnya kaki lima (trotoar)  yang baik akan  memudahkan  gerak berjalan seperti terlihat pada 

gambar.    

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. 

Usulan tempat perhentian kendaraan angkutan umum 

 

- Mengatur kembali sirkulasi kendaraan secara efisien sehingga proses keluar masuk 

kendaraan angkutan umum ke bangunan atau fasilitas lainnya yang memotong bahu jalan agar 

tidak menggangu kelancaran arus lalu-lintas dengan rekomendasi pembangunan jalan akses di 

samping pasar Tegal Gubug. 

- Pengaturan Lokasi khusus parkir dan tempat bongkar muat angkutan barang diarahkan 

sedekat mungkin dengan kegiatan/pasar di daerah bersangkutan serta manajemen posisi dan 

pola parkir (evaluasi sudut parkir) , maupun dengan pembatasan parkir (parking restriction) dan 

sheltershelter
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bongkar muat dalam kapasitas dan waktu tertentu di sekitar lokasi pasar pada jam-jam sibuk 

dengan mengarahkan aktifitas dimalam hari. Pengemudi yang ingin menghentikan kendaraan 

sementara waktu, harus menempatkan kendaraannya sedemikian rupa tidak menghalangi arus 

lalu-lintas dan tidak pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Sedangkan untuk 

parkir kendaraan, harus dipilih bagian jalan yang sudah ditetapkan untuk parkir.  

- Upaya manajemen aktivitas pedagang kaki lima di sekitar daerah perdagangan Tegal 

Gubug yang menggunakan sebagian trotoar sebagai tempat berjualan. PKL harus dilokalisir 

khusus dekat pasar Tegalgubug dilengkapi pagar maupun tanda peringatan agar semua bahu 

jalan bebas PKL dengan melakukan relokasi/ penertiban secara tegas aktivitas pasar tumpah 

dengan dibarengi upaya-upaya paralel mengoptimalkan pasar yang ada sebagai usaha 

optimalisasi trotoar untuk menampung pejalan kaki sehingga peruntukannya tidak terhambat 

atau membebaskan badan jalan dari kegiatan yang dapat mengurangi kapasitas jalan. 
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