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Program car free night merupakan tantangan sebuah kota untuk masyarakatnya 

menghabiskan waktu satu malam tanpa kendaraan bermotor, program ini 

menerapkan pelarangan melintas bagi kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan 

tertentu di malam hari. Car free night bertujuan mengurangi angka kemacetan 

dengan menyediakan ruang publik terbuka yang lebih banyak bagi masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan mensimulasikan pembebanan arus lalu lintas akibat 

pemilihan rute terkait penutupan Jl. Sriwijaya di Bandar Lampung dengan cara 

manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan juga mengetahui dampak pengaruh car 

free night terhadap tingkat pelayanan jalan (LoS) ruas jalan di kawasan Enggal 

ditinjau dari arus lalu lintas dan nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio). 

 

Dari hasil perhitungan dan analisa, dapat diketahui bahwa car free night tidak 

berdampak terhadap kinerja jaringan jalan di kawasan Enggal, hal ini terlihat dari 

hasil simulasi tingkat pelayanan di semua ruas jalan pada wilayah kajian memiliki 

nilai V/C Ratio < 0,75 karenanya tidak diperlukan skenario penanganan 

manajemen rekayasa lalu lintas. Rute alternatif yang dapat dipilih terkait 

penutupan Jl. Sriwijaya akibat car free night adalah: arus lalu lintas dari Jl. 

Diponegoro menuju Jl. Raden Intan dapat melewati Jl. Ahmad Yani – Jl. Let. 

Jend. Suprapto – Jl. S. Parman. Sedangkan untuk validasi 20% terhadap 

perbandingan kinerja ruas jalan perhitungan manual (MKJI) dan simulasi 

(Tranplan) di kawasan Enggal, hanya kinerja Jl. Majapahit saja yang memiliki 

selisih perbandingan arus lalu lintas mencapai 240,40%. Hal ini diakibatkan 

terdapat perbedaan persepsi antara kedua kondisi yang bersifat non teknis dan 

tidak terukur. Jika pada kondisi riil / aktual pengguna jalan lebih memilih Jl. 

Sriwijaya jika dibandingkan Jl. Majapahit demi alasan keamanan, kenyamanan 

dan kemudahan. Maka pada kondisi simulasi, program Tranplan lebih memilih 

Jl.Majapahit jika dibandingkan Jl. Sriwijaya karena jarak tempuh yang lebih 

pendek untuk menghubungkan perjalanan antar zona. 
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