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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Masalah Pelayanan publik mempunyai peranan sangat besar, karena 

menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Fakta 

menunjukan bahwa   masyarakat kurang  memperoleh pelayanan yang 

layak dari  aparatur pemerintah,  didalamnya adalah penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan. Lima pilar dalam Undang – Undang 22 tahun 

2009, yakni  Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kepolisian, Industri dan 

teknologi kendaraan bermotor. Dari sisi pelayanan terasa  belum 

memenuhi harapan semua pihak. Pada tataran operasional setiap 

program yang diluncurkan disana sini masih ditemukan kelemahan – 

kelemahan yang membawa kerugian bagi masyarakat sebagai penerima 

layanan.  Pada hakekatnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 Pelayanan Publik yang baik adalah pelayanan yang tidak 

menghasilkan kesenjangan antara apa yang dilihat dan diharapkan oleh 

masyarakat dengan apa yang diberikan oleh Pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana yang diatur dalam Undang 

– Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,   bahwa 

Pemerintah wajib untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 Pada tataran operasional penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan di Provinsi NTT, disana sini masih terdapat kelemahan yang cukup 

mendasar, sebagai contoh pusat permukiman belum dilayani angkutan 

umum, masyarakat kesulitan naik angkutan umum, tidak tersedianya 

trotoar bagi pejalan kaki, kerusakan jalan, dll. Dalam konteks 

meningkatkan aspek koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintasa dan 

angkutan jalan adalah dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan di  Provinsi Nusa Tenggara Timur.   

 Untuk memantapkan aspek koordinasi  Forum LLAJ setiap bulan 

melakukan rapat  bahkan tiga bulan, agar membahas segala bentuk 

permasalahan yang sumbernya dari  unit organisasi, bentuk pengaduan 

masyarakat, baik yang disampaikan secara konvensioanl, eletronik, atau 

bentuk lainya. Setiap persoalan akan dicarikan jalan keluar secara 

proporsional.   

 Peran Forum LLAJ juga diperluas, dengan terlibat secara aktif dalam 

kegiatan perencanaan pembangunan (Musrembang), menyangkut  

pembangunan di bidang prasarana jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. 

Giat yang dilakukan adalah menerima input  dari masyarakat,  terkait 
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dengan pembangunan jalan, penyelenggaraab lalu lintas dan angkutan 

jalan. Melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan rekomendasi 

atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan. Melaporkan hasil pelaksanan tugas kepada Gubernur 

Nusa Tenggara Timur.  

 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai wahana 

koordinasi  antar instansi, sekaligus berfungsi untuk menyinergikan tugas 

pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk efektifnya pelaksanaan forum LLAJ, 

diperlukan adanya petunjuk teknis maupun Standar Operasional 

Prosedur (SOP). Hal ini mendasar karena merupakan sebuah dokumen 

yang disusun dan ditetapkan, Berisikan petunjuk teknis,   Standar 

Operasional Prosedur dilakukan secara kronologis dan sistematis untuk 

menyelesaikan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi. 

 Disatu sisi Transportasi berfungsi sebagai pendorong dan menunjang  

sektor ekonomi, industri, perdagangan, social dan budaya, untuk itu 

peran lalu lintas dan angkutan jalan, harus direncanakan secara 

sistematis,  terkordinasi bersama semua sektor, dan berkelanjutan 

(sustainable).  
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B.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud  :  

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)adalah  

sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan/Pokja di  Provinsi Nusa Tenggara Timur . 

Tujuan Umum :  

1. Memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah antara masyarakat 

pengguna jasa (user), operator (penyedia), dan Regulator (Pemerintah) 

dan pemangku kepentingan lainnya.   

2. Masyarakat berperan lebih aktif berpartisipasi dengan memberikan 

masukan (input) kepada Pemerintah Provinsi NTT atau 

lembaga/instansi terkait, berupa masalah pelayanan, kebijakan, dan 

kendala lain yang dihadapi. 

Tujuan khusus :  
1. Sebagai Pedoman untuk dapat digunakan oleh  FLLAJ/Kelompok 

kerja;  

2. Mengurangi tingkat penyimpangan atau kesalahan yang mungkin 

dilakukan forum LLAJ/kelompok kerja;  

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja 

dan tanggungjawab Forum LLAJ;  

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;  

5. Memastikan pelaksanaan tugas FLLAJ/pokja dapat berlangsung 

sesuai dengan yang telah direncanakan;  

6. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pembangunan prasarana jalan Prasarana lalu lintas dan angkutan 

jalan, registrasi kendaraan bermotor, pendidikan berlalu lintas, 

operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 

7. Menjamin konsistensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

baik kualitas, maupun kuantitas; 

8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar instansi 

penyelenggara; 

9. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dalam menyelesaikan 

masalah –  masalah jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 

jalan. 

   

C.  DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan;  

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;  

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 

tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor  59 Tahun 2018 

tentang Organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Provinsi 

Nusa Tenggara Timur; 

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/Kep/HK/ 

2019  tentang  Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 
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BAB II 
FORUM LLAJ DAN KELOMPOK KERJA 

 
 

A. TUGAS FORUM LLAJ 

Tugas Forum LLAJ sebagai berikut :  

a) Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang 

memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan 

dan menyelesaikan masalah – masalah lalu lintas dan angkutan 

jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

b) Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

aman, nyaman, tertib, teratur dan selamat. 

c) Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

d) Menfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong 

penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan melalui 

musyarawah untuk mufakat.  

e) Mengadakan rapat bulanan dan tiga bulanan dan/atau sesuai 

kebutuhan forum untuk memantapkan koordinasi dan membahas 

segala permasalahan yang muncul disetiap penyelenggara serta 

mencarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab. 

f) Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara 

LLAJ serta ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan 

pembangunan (Musrembang). 

g) Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas 

angkutan jalan, registrasi kendaraan bermotor. 

h) Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 

i) Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap 

kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat. 

j) Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas 

kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ. 

k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT. 

 

B.  KEANGGOTAAN FLLAJ 

Keanggotaan FLLAJ dibentuk berdasarkan peran dan partisipasi 

lembaga/organisasi yang terlibat dalam pemangku kepentingan, 

penyelenggaraan  lalu lintas dan angkutan jalan dan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011, danPeraturan NTT Nomor  

59 tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur  Nomor  

112 tahun 2019.  

 

Susunan Forum LLAJ Provinsi Nusa Tenggara Timur : 

1. Gubernur NTT  (Pembina). 

2. Wakil Gubernur NTT (Pembina). 

3. Kapolda NTT (Pembina). 

4. Sekertaris Daerah Provinsi NTT (Pembina) 

5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Ketua) 

6. Direktur Lalu Lintas Polda NTT (Wakil Ketua 1) 

7. Kepala Bidang LLJ Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Wakil Ketua 2). 

8. Kepala Bidang LLA Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Wakil Ketua 3). 

9. Kepala Balai Pengembangan Transportasi Darat Wil. XIII NTT (Wakil 

Ketua 4). 

10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Prov. NTT (anggota). 
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11. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kupang (anggota). 

12. Ketua DPD Organda Prov. NTT (anggota). 

13. Ketua DPC Organda Kota Kupang (anggota). 

14. Pimpinan Pos Kupang (anggota). 

15. Pimpinan Victory News (anggota). 

16. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (anggota) 

Partisipan dalam Forum LLAJ/kelompok kerja : 

a).   Badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah. 

b).   Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum. 

c).   Perwakilan Perguruan Tinggi. 

d).   Tenaga Ahli di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

e).   Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktifitasnya di bidang LLAJ. 

g).   Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

 

C. KELOMPOK KERJA (POKJA) 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Forum LLAJ dibantu oleh 

Kelompok Kerja (POKJA), dengan Tugas dan susunan keanggotaan: 

a. Pengarah; tugasnya adalah memberikan arahan strategis agar 

pelaksanaan tugas POKJA sesuai Visi dan Misi Gubernur  NTT. 

b. Ketua; Tugas  adalah mengupayakan dan memastikan sinergitas 

perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan LLAJ, dan 

memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas POKJA. 

c. Koordinator;  tugas adalah melakukan koordinasi antar  instansi, 

terkait pelaksanaan tugas POKJA. 

d. Sekertaris; tugasnya adalah membantu Ketua dalam pelaksanaan 

tugas POKJA. 

e. Sekertariat; tugasnya adalah menyelenggarakan urusan administrasi 

dan keuangan, urusan rapat/persidangan dan urusan masyarakat. 

 

D. SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA 

a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Pengarah); 

b. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan ( Koordinator); 

c. Dr. Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT (Ketua POKJA); 

d. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (persero) Cabang  Kupang  (anggota); 

e. GM. Perum Damri Kupang (Anggota); 

f. GM. Perum Damri Kefamenanu (Anggota); 

g. Direktur Perusahaan Angkutan Taksi Gogo (Anggota); 

h. Direktur Perusahaan  Angkutan Taksi Timor (Anggota); 

i. Pimpinan Koperasi SAKURA (Anggota); 

j. Ketua Koperasi Primkopau (Anggota); 

k. Ketua Masyarakat Tansportasi Indonesia (Anggota); 

l. Ketua Organisasi Ojek Kota Kupang (anggota). 

 

E. SUSUNAN ANGGOTA TIAP BIDANG DALAM POKJA 

Kelompok kerja (POKJA) terdiri dari  bidang : 

1. Bidang Sarana dan Prasarana  LLAJ. 

a. Kasie Manajemen Lalu Lintas DISHUB PROV. NTT (Koordinator); 

b. Kasie Rekayasa Lalu Lintas DISHUB PROV. NTT (Anggota); 

c. Kasie Pemandu Moda dan Pengembangan DISHUB PROV.NTT 

(anggota). 

2. Bidang sarana dan prasarana Jalan. 

a. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga, Dinas PUPR PROV.NTT 

(Koordinator). 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

3. Bidang Registrasi, Identifkasi Kendaraan Bermotor, Penegakkan 

Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta 

pendidikan berlalu lintas.  

a. Kasubdit Kamsel POLDA NTT ( Koordinator). 

b. Kasie Keselamatan LLAJ, DISHUB .PROV. NTT (Anggota). 

c. Soni Teme ,DISHUB PROV.NTT (Anggota) 

4. Bidang Hubungan Masyarakat. 

a. Rambu M. Agustin, DISHUB PROV.NTT (Koordinator). 

b. Dominikus Billi Jogar , DISHUB PROV.NTT (Anggota). 

c. Shanti Nurfella, DISHUB PROV.NTT (Anggota). 

5. Bidang Sekertariat  

a. Priskilia Hemalini Mbotu (Anggota), tenaga IT. 

b. Yulia Mariana Suni (Anggota), Tenaga Administrasi. 

c. Petrus Yarid Blegur Alang (Anggota), Tenaga Teknik Sipil. 

 

F. TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA), TIAP BIDANG  

1. Bidang Sarana dan Prasarana  Jalan, mempunyai tugas : 
a. Melakukan Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan 

permasalahannya 

b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan 

tingkat pelayanan jalan yang diinginkan. 

c. Melakukan Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi 

pemanfaatan ruas jalan; 

d. Melakukan Perbaikan geometric ruas jalan dan/atau 

persimpangan jalan. 

e.  Melakukan penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan provinsi;  

f. Melakukan uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar 

keamanan dan keselamatan berlalu lintas.   

g. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi di 

bidang prasarana Jalan. 

2. Bidang sarana dan prasarana LLAJ, mempunyai tugas : 
a. menetapkan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melalui 

survey lalu lintas dan angkutan jalan.  

c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor. 

d. perizinan angkutan umum.  

e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana 

dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan 

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

g.  penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, 

persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang 

memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan  yang berlaku. 

3. Bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan 
pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan 
rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, mempunyai 
tugas :  
1) pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan 

Bermotor;  

2) pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;  

3) pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan;  

4) pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;  
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5) penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan 

penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;  

6) pendidikan berlalu lintas;  

7) pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.  

4.  Bidang hubungan dan masukan masyarakat, Mempunyai tugas: 

a. Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi forum LLAJ. 

b. Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan 

Forum LLAJ sebagai bahan pembahasan rapat/sidang pleno dan 

tindaklanjut Forum LLAJ. 

c. Menyiapkan informasi kepada Publik terkait dengan kegiatan 

forum LLAJ. 

 

G. MEKANISME KERJA FORUM LLAJ 
Forum LLAJ sebagai Wahana koordinasi untuk mengefektifkan tugas 

pokok dan fungsi penyelenggaraan LLAJ, dalam pelaksanaan dapat 

ditempuh dengan mekanisme kerja sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan 

keterpaduan didalam penyelenggaraan lalu Lintas dan angkutan jalan, 

menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum. 

2. Badan Hukum atau masyarakat dapat  mengajukan usulan 

pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum 

melalui instansi pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi 

instansi. 

3. Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas 

dan angkutan jalan menilai bahwa suatu perencanaan 

penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antar instansi 

penyelenggara LLAJ, dapat mengajukan usulan pembahasan 

permasalahan dalam forum melalui perangkat Daerah (PD). 

4. Dalam hal Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan 

hukum atau masyarakat memenuhi criteria untuk dibahas, Perangkat 

Daerah dapat  menjadi Pemrakarsa pelaksanaan Pembahasan dalam 

Forum. 

5. Pembahasan dalam Forum harus menghasilkan kesepakatan yang 

merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian 

permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. 

6. Pembahasan permasalahan dilaksanakan secara musyawara untuk 

mencapai mufakat di antara para peserta forum. 

7. Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 

hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan. 

8. Kesepakatan dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam forum, 

dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh 

peserta  forum yang sepakat. 

9. Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, 

permasalahan dikembalikan kepada pemangku kepentingan. 

10. Kesepakatan yang disepakati paling sedikit disetujui oleh pemrakarsa 

pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah 

atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan 

yang dibahas. 

11.  Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum wajib dilaksanakan oleh 

semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

12. Dalam hal pelaksanaan pembahasan permasalahan, setiap peserta 

forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 
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H. HAKEKAT PELAYANAN FORUM LLAJ 

Hakekat pelayanan Forum LLAJ adalah memberi pelayanan terbaik 

kepada masyarakat secara cepat, tepat sasaran, tepat guna, menuju NTT 

bangkit dan sejahtera.    

I.  ASAS PELAYANAN FLLAJ 

Asas pelayanan FLLAJ adalah:  

1. Transparansi  

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti;  

2. Akuntabilitas  

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  

3. Kondisional  

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas;  

4. Partisipatif  

Mendorong partisipasi masyarakat dalam   

5. Kesamaan hak  

Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, 

ras, agama, golongan dan gender.  

6. Keseimbangan hak dan kewajiban  

Pemberi dan penerima layanan mempunyai hak dan kewajiban masing-

masing/ tersendiri.  

J. CAKUPAN LAYANAN 
Cakupan layanan yang dapat diberikan oleh FLLAJ adalah:  

1. Layanan untuk keluhan/masukan masyarakat atas tidak 

terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan dengan baik di Provinsi  
NTT.   

2. Layanan untuk keluhan/masukan masyarakat yang menyangkut   
pencemaran lingkungan pada saat pekerjaan pembangunan, 

peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.  

3. Layanan terhadap cross cutting issues (isu-isu lintas sektoral) yang 

menyangkut kegiatan pembangunan mulai dari aspek konsep, 
perencanaan, penerapan, penutupan, atau perbaikan jalan, 

peningkatan, yang merusak fasilitas keselamatan, pemasangan 

fasilitas keselamatan yang merusak, mengurangi fungsi prasarana. 

 

K. PROSEDUR SINERGITAS DAN PELAYANAN KELUHAN/MASUKAN 
MASYARAKAT 

Fungsi utama FLLAJ berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2011 tentang 

FLLAJ adalah sinergitas antar SKPD/lembaga/instansi yang terkait 

dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai dengan tugas dan fungsi 

tersebut FLLAJ harus memiliki standar prosedur dalam sinergitas dan 

juga dalam melayani keluhan/masukan yang disampaikan oleh 

masyarakat.  

Adapun prosedur yang harus diterapkan oleh FLLAJ dalam melaksanakan 

sinergitas dan menanggapi keluhan/ masukan masyarakat adalah 

sebagai berikut:  

 

L. DUKUNGAN OPERASIONAL 
Dalam melakukan tugas-tugas operasionalnya maka FLLAJ akan 

didukung oleh:  

1. Sekretariat  

2. Website  

3. Layanan pesan singkat (SMS)  

4. Telpon  

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.

Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

5. Papan informasi  

6. Keluhan/masukan/saran lain yang disampaikan baik secara lisan 

maupun tertulis, melalui media elektronik maupun cetak, atau pada 

saat kunjungan anggota FLLAJ ke lokasi pekerjaan.  

 

M.   RAPAT KERJA ATAU PERTEMUAN 
Rapat kerja atau pertemuan dalam rangka sinergitas, maupun 

pelaksanaan program kerja FLLAJ direncanakan untuk dilakukan paling 

tidak 1 x dalam sebulan.  

 

N. WAKTU LAYANAN 
Pada dasarnya tidak ada pembatasan waktu bagi masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan/masukannya, mengingat keluhan/masukan 

dapat disampaikan melalui media elektronik, online. Akan tetapi jika 

keluhan/masukan akan disampaikan secara langsung maka sebaiknya 

dilakukan pada hari dan waktu jam kerja.  

 

O.   JANGKA WAKTU PEMBERIAN TANGGAPAN 
Tanggapan terhadap keluhan/masukan dari masyarakat akan 

disampaikan sesegera mungkin jika jalan keluar/cara pemecahan telah 

ditemukan.  

 

P. BIAYA 
Setiap penyampaian keluhan/masukan dari masyarakat tidak 

dikenakan biaya. Jika pemohon memerlukan rekaman atau penggandaan 

laporan, maka biaya dikenakan kepada pemohon.   

 

Q.  PELAPORAN 
1. Setiap keluhan/masukan dari masyarakat serta kegiatan yang 

dilakukan oleh FLLAJ harus didokumentasikan dan dibuatkan 

laporannya.   

2. Untuk pertemuan atau rapat rutin harus dibuatkan Berita Acara Rapat 

atau Pertemuan.  

3. Laporan atau Berita Acara Pertemuan harus ditandatangani paling 

tidak oleh salah seorang ketua atau pimpinan rapat.  

4. Laporan atau Berita Acara Pertemuan harus diberikan kepada seluruh 

anggota FLLAJ.  

5. Setiap laporan atau berita acara pertemuan harus diarsipkan secara 

sistematis, sehingga dapat dengan mudah dilacak keberadaannya.  

6. Laporan harus disimpan di Sekretariat. 
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R. PEMUKTAHIRAN WEBSITE 
1. Mengajukan keluhan melalui formulir, website atau SMS  
2. Melakukan verifikasi awal. Meneliti kelengkapan keluhan. Jika tidak 

lengkap keluhan dikembalikan untuk dilengkapi. Masyarakat Mulai 

Pelaksana Mutu Baku Ketua. Kelompok Kerja FLLAJ Kelengkapan Waktu 
Output Dokumen 1 hari Dokumen keluhan Hasil pemeriksaan keluhan. 

Dokumen keluhan 1 hari Dokumen Hasil pemeriksaan keluhan. Jika 

lengkap dicatat pada buku register, kemudian diserahkan untuk 

diverifikasi.  
3. Melakukan verifikasi awal di lokasi/lapangan. Jika tidak valid keluhan 

ditolak Jika valid keluhan diterima untuk diproses  

4. Memproses pengaduan/keluhan Jika masalah dapat diselesaikan buat 
laporan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan maka permasalahan 

dibawa ke rapat pleno  

5. Memproses pengaduan/keluhan dengan alternatif dan voting Jika 
masalah dapat diselesaikan buat laporan Rencana kerja, Dokumen 

keluhan, Daftar periksa, Foto-foto lapangan. Berita acara hasil rapat. 

Dokumen hasil rapat. 1 hari Dokumen hasil verifikasi lokasi/ lapangan, 
Dokumen hasil tindakan lanjutan Jika masalah tidak dapat diselesaikan 

maka lakukan tindakan perbaikan, mediasi, musyawarah, konsultasi 

publik hingga permasalahan selesai.  

6. Menyusun laporan 3 hari Laporan penyelesaian keluhan  
7. Mengarsipkan dan mempublikasikan laporan jika perlu. 
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S. LAPORAN BULANAN FORUM LLAJ 
Setiap kegiatan yang dilakukan Forum LLAJ, setiap bulan wajib membuat 

laporan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan  dengan sistimatika 

Laporan sebagai berikut : 

 

 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FLLAJ 

BULAN ……..TAHUN 20…. 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

a. Latar belakang/umum……………………………… 

b. Landasan hukum…………………………………….. 

c. Maksud dan tujuan………………………………….. 

BAB II 

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN 

a. Waktu      
b. tempat pelaksanaan 

        ……………………… 

BAB III 

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

a. ………………… 
b. ………………… 

BAB IV 

HASIL YANG DICAPAI 

1………………………….. 

2…………………………… 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan      

1. ………………… 
2. ………………… 

b. Saran 

         1.………………… 
 2………………… 

BAB VI 

PENUTUP 

 Demikian Laporan Bulan ….ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Kupang,,,,,,   20……  

Ketua Forum LLAJ   

 

 

Nama lengkap 

Pangkat …. 

Nip… 
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BAB III 

MEKANISME SINERGITAS,  

PELAYANAN KELUHAN MASYARAKAT 

 

 

A. MEKANISME SINERGITAS DAN PELAYANAN KELUHAN/MASUKAN 

MASYARAKAT 

1. SINERGITAS 
Mekanisme kegiatan yang dilakukan dalam sinergitas FLLAJ adalah:  

a. Setiap OPD/lembaga/Institusi/instansi pemerintah daerah 

masing-masing mengidentifikasi dan merumuskan 
permasalahan yang dihadapi.  

b. Mengklasifikasi dan memilah masalah-masalah tersebut dan 

menentukan mana yang pantas dibawa ke pertemuan kelompok 
kerja FLLAJ.  

c. Kelompok kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

melakukan  pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut 

dan mencari pemecahannya.  
d. Jika permasalahan telah terpecahkan, maka FLLAJ 

menyampaikannya kepada OPD/lembaga/institusi/instansi 

pemerintah daerah yang bersangkutan.  

2. KELUHAN/MASUKAN DARI MASYARAKAT 

 a. Sifat Keluhan  

Mekanisme keluhan FLLAJ tidak dirancang untuk menangani 

setiap pengaduan yang sifatnya kecil dari masyarakat di 

lapangan. Ada kemungkinan bahwa banyak keluhan ditujukan 

untuk konsultan supervisi dan kontraktor di lapangan dalam 

kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. 

Bila memungkinkan keluhan ini harus diatasi di lapangan oleh 

konsultan supervisi atau kontraktor /penyedia barang/jasa. 

Namun, konsultan supervisi/kontraktor/penyedia harus 

mencatat semua keluhan yang dibuat di lapangan termasuk 

nama, alamat dan rincian kontak dari pelapor, deskripsi singkat 

tapi ringkas dan lengkap dari subyek keluhan tersebut, dan 

tindakan yang diambil untuk mengatasi keluhan tersebut. 

Ketika keluhan telah dapat diatasi, konsultan 

supervisi/kontraktor/penyedia harus meminta pelapor untuk 

menandatangani dokumen untuk menyatakan bahwa keluhan 

tersebut telah ditangani. Keluhan-keluhan mungkin 

berhubungan dengan hal-hal seperti penumpukan sisa bahan 

galian yang sembarangan, tumpahan bahan atau hal-hal lain 

yang merupakan tanggung jawab dari kontraktor atau tim 

kontraktor yang berdampak pada milik pribadi/ masyarakat. 

Keluhan juga bisa datang dari antara para penyedia,FLLAJ harus 

menanggapi substansi keluhan secara konsisten (terus menerus) 

yang tidak dapat diatasi oleh konsultan pengawas dan/atau 

kontraktor di lapangan.  

Sebagai contoh, keluhan yang tidak dapat diatasi dan tidak 

diselesaikan di lapangan, atau di mana proyek dirasakan 

menyebabkan kerusakan propert publik atau di mana kuantitas 

atau masalah kualitas dalam pembangunan dirasakan kurang 

bermanfaat oleh masyarakat atau individu.  

 Keluhan  yang disampaikan oleh masyarakat ke Forum melalui 

media sosial,  secara lembaga, atau ditujukan kepada anggota 

Forum LLAJ, tetap diteruskan kepada sekertariat untuk dicatat, 

dan ditindaklanjuti. 
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b. Siapapun boleh menyampaikan Keluhan  

Meskipun keluhan umumnya akan datang dari masyarakat, 

beberapa keluhan mungkin juga berasal dari kontraktor atau 

konsultan supervisi. Ini bisa terjadi ketika masyarakat gagal 

menyampaikan respon pada kontraktor atau konsultan supervisi 

ketika diminta untuk memindahkan bahan, kendaraan dll, dari 

Daerah Milik Jalan (Damija) ketika pelaksanaan konstruksi 

sedang berlangsung, atau di mana orang tua tidak dapat 

menjaga anak-anak mereka pada jarak aman dari lokasi 

konstruksi atau kegiatan konstruksi yang menempatkan mereka 

dalam bahaya. Intinya adalah bahwa siapa pun dapat membuat 

pengaduan. Ini harus disosialisasikan kepada kontraktor dan 

konsultan supervisi. 

Setiap Kontraktor pembangunan prasarana perhubungan 

/pekerjaan umum apabila pekerjaannya  terhambat/ada 

gangguan karena pembangunan jalan, dan/atau prasarana 

perhubungan,  dapat mengajukan keluhan FLLAJ untuk dibahas 

dan dicari solusi. 

c. Keluhan yang valid  

Agar keluhan dianggap sah dan layak untuk direspon, maka 

keluhan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sebelum 

dianggap valid. Persyaratan minimum agar pengaduan dapat 

dianggap valid adalah sebagai berikut:  

1) Nama lengkap, rincian alamat, dan nomor kontak dari individu 

atau organisasi yang mengajukan pengaduan harus dicatat. 

Dalam hal suatu organisasi adalah yang mengajukan keluhan 

maka kepala organisasi atau perwakilan yang didelegasikan 

harus mencatat nama lengkap, alamat dan rincian kontak 

mereka. Jika rincian kontak tidak lengkap dengan nama 

lengkap, alamat domisili, dan rincian kontak lainnya seperti 

nomor telpon atau nomor HP, maka, keluhan akan diangkap 

tidak sah.  menghimbau pada orang yang mau menyampaikan 

keluhan memastikan paling sedikit informasi berikut tercatat 

dalam isi keluhan:  

 Nama Lengkap  

 Alamat lengkap rumah (dimana yang bersangkutan 

dapat dihubungi)  

 Nomor telpon lengkap, dan/atau nomor HP yang dapat 

dipercaya (reliable)  

2) Penjelasan lengkap pengaduan harus disediakan, termasuk 

rincian lokasi, sifat masalah dan proyek yang berkaitan 

dengan itu (detil ini bisa diambil dari papan proyek di lapangan 

atau kantor kecamatan yang bersangkutan). Jika semua 

kriteria terpenuhi, keluhan akan diproses dan diteruskan ke 

kelompok kerja. 

d. Verifikasi  

Sebelum keluhan dapat ditanggapi secara resmi oleh FLLAJ 

mereka harus diverifikasi terlebih dahulu di lapangan. Sebuah 

tim kecil akan dibentuk oleh kelompok kerja FLLAJ untuk 

memverifikasi pengaduan. Tim verifikasi terdiri dari orang :  

1) Konsultan supervisi  

2) Seorang wakil kontraktor  

3)  Anggota Kelompok Kerja/Forum LLAJ.  

Jika keluhan bersifat minor (kecil) dan tim verifikasi mampu 

mengatasi masalah secara langsung di lapangan pada saat 
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verifikasi maka masalah harus ditangani di sana dan dengan 

segera dan laporan dari keluhan dan solusi disiapkan dan 

disajikan kepada pertemuan FLLAJ berikutnya. Salinan 

laporan dan proses harus diajukan di sekretariat FLLAJ. 

Sekretariat harus menyimpannya di tempat yang aman.  

Jika keluhan berupa masalah yang lebih besar yang tidak dapat 

segera diatasi, tim verifikasi harus mengumpulkan semua 

fakta, merekam fakta tersebut, dan melaporkan masalah ini ke 

FLLAJ sesegera mungkin. FLLAJ kemudian akan 

mendelegasikan tim resmi dari instansi/bagian yang tepat 

untuk mengatasi keluhan. Mengatasi keluhan mungkin 

memerlukan kunjungan lapangan lebih lanjut, dan bahkan 

konsultasi publik mengenai masalah ini jika diperlukan.  

e. Keluhan yang tidak dapat diselesaikan  

Setiap pengaduan yang masih tetap belum terselesaikan 

setelah dilakukan verifikasi dan ditanggapi oleh FLLAJ, dan 

dalam hal pengadu terus-menerus menuntut maka keluhan 

harus dibawa ke rapat pleno FLLAJ. FLLAJ dengan sebagian 

besar kuorum harus memiliki kata akhir untuk semua masalah 

tersebut setelah semua fakta yang ada dipertimbangkan. FLLAJ 

harus memformulasikan tindakan perbaikan. Tindakan 

perbaikan dapat diminta dari kontraktor atau masyarakat atau 

siapapun yang menjadi pelaku inti dari masalah ini. FLLAJ juga 

dapat menyelesaikan masalah melalui mediasi dan 

musyawarah terutama jika inti permasalahan tidak terlihat 

dengan jelas.  

SOP keluhan/masukan dari masyarakat dapat dilihat pada 

bagian akhir dokumen ini.  
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B. PERAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI DALAM 

MUSREMBANG 

FLLAJ diharapkan dapat hadir di tingkat Musrembang provinsi atau 

paling tidak memiliki dokumen terkait dengan usulan masyarakat 

mengenai transportasi dan urusan jalan pada dokumen Musrembang 

tingkat Provinsi. Walaupun demikian tidak ditampik adanya 

kemungkinan untuk FLLAJ dapat hadir di tingkat Musrembang tingkat 

kecamatan, karena Musrembang merupakan bagian dari Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), baik itu tingkat provinsi, Kabupaten 

maupun Kota hingga tingkat terbawah yaitu Desa.  

Partisipasi FLLAJ pada Musrembang dapat dilihat pada bagan alir di 

bawah ini.   

 

 

Gambar 2. Bagan Alir partisipasi FLLAJ di dalam Musrembang  
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

BAGAN ALIR PENGEMBANGAN 
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SOP FLLAJ MEMBERI MASUKAN KE PMRS YANG DIKEMBANGKAN PRIM  

 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

JALAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

 

 

Nomor SOP  

Tanggal 

Pembuatan 

17 MEI 2019 

Tanggal Revisi  

Tanggal 

Pengesahan 

 

 

 

 

Disahkan 

Oleh 

KETUA FLLAJ 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 
 

 
(ISYAK NUKA, ST,MM) 

Pembina Tk. I 

Nip. 196311121998031004 

Nama SOP FLLAJ MEMBERI 

MASUKAN KE PMRS YANG 

DIKEMBANGKAN PRIM  

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang LLAJ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang IT; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2011 Tentang Organisasi Forum LLAJ; 

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 59 Tahun 

2018 Tentang Organisasi Forum LLAJ; 

6. Keputusan Gubernur NTT Nomor 

112/Kep/HK/2109 Tentang Forum LLAJ 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1. Mampu mengoperasikan Komputer 

2. Memahami tata cara pengoperasian 

website 

3. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 

4. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 Fllaj 

 Kelompo kerja 

 Masyarakat 

 Dinas pekerjaan umum provinsi ntt 

1. ATK 

2. Buku Agenda 

3. Lembar Kerja 

4. Komputer/Printer/Scanner 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

FLLAJ dapat memberikan masukan terkait apa 

saja masukan dari masyarakat dlam bentuk 

rekomendasi tertulis ke Dinas PUPR Provinsi 

NTT agar dapat di pertimbangkan masukan 

dalam KRMS yang ada Dinas PUPR Provinsi 

NTT dapat menerima dan menolak 

rekomendasi yang diusulakn dengan 

memberikan penjelasan tertulis terkait alasan-

alasan yan dapat diterima oleh anggota FLLAJ 

1. Mencatat semua usulan/masukan/ 

masalah dan kegiatan yang telah 

dilakukan 

2. Menyimpan semua dat yang ada 

3. Melakukan evaluasi terhadap proses yang 

telah dilakukan 
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STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR 

BAGAN ALIR FLLAJ MEMBERI MASUKAN MODEL KRMS YANG 
DIKEMBANGKAN PRIM 

 
No 

   
Kegiatan 

Pelaksana   
Kelengkapan 

 
  Waktu 

        
Output 

 

Ket FLLAJ Dinas PUPR 
Provinsi NTT 

1.  
 
 
 
 

Resume semua 
berita 
acara/keputusa
n rapat dan 
menyusun 
rekomendasi 
FLLAJ 
terkaitpembang
unan lalu lintas 
dan 
infrastruktur 
jalan 

 
 
 
 
 

 Agenda 
Rapat 

3 Hari Berita acara dan 
Notulen Rapat 

 

2. Membuat surat 
rekomendasi/p
endapat/usula
n penanganan 
agar 
dimasukan ke 
dalam KRMS 
PUPR Provinsi 
NTT 

  Berita Acara 1 Hari Surat 
rekomendasi/Penda

pat/usulan 
penanganan 

 

3.  Menerima 
surat 
rekomendasi
/pendapat/u
sulan terkait 
solusi dari 
agenda rapat 
FLLAJ 
Provinsi NTT 

 Jika 
rekomendasi
/ 
pendapat/us
ulan tidak 
diterima 
dikembalikan 
ke FLLAJ  

 Jika diterima 
dimasuksan 
ke KRMS 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Surat 
Rekomendas
i/Pendapat/

usulan 
penanganan 

3 Hari Dokumen KRMS 
PUPR Provinsi NTT 

 

4. Rekomendasi/p
endapat/usula
n dimasukan 
ke datbase 
KRMS 

  

 

Copy 
dokumen 

PRMS PUPR 
Provinsi NTT 

2 Hari Usulan FLLAJ 
masuk dalam KRMS 
PUPR Provinsi NTT 

 

 

  

M ulai 

selesai 
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SOP UPDATE WEBSITE 

 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

JALAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 

 

 

Nomor SOP  

Tanggal 

Pembuatan 

05 APRIL 2019 

Tanggal Revisi  

Tanggal 

Pengesahan 

 

 

 

Disahkan Oleh 

KETUA FLLAJ 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 
 

(ISYAK NUKA, ST,MM) 

Pembina Tk. I 

Nip.196311121998031004 

Nama SOP UPDATE WEBSITE 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang LLAJ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah; 

9. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang IT; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2011 Tentang Organisasi 

Forum LLAJ; 

11. Peraturan Gubernur NTT Nomor 

59 Tahun 2018 Tentang Organisasi 

Forum LLAJ; 

12. Keputusan Gubernur NTT Nomor 

112/Kep/HK/2109 Tentang Forum 

LLAJ Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

5. Memahami internet dan smartphone 

6. Mampu mengoperasikan computer 

7. Memahami tata cara perjanjian 

pemasangan website 

8. Memahami tugas dan fungsi 

pekerjaan 

9. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 FLLAJ 

 KELOMPO KERJA 

 BIDANG IT 

5. ATK 

6. Buku Agenda 

7. Lembar Kerja 

8. Komputer/Printer/Scanner 

9. Jaringan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Pengumpulan bahan paling lambat 5 

hari 

 Masa tayang berita paling lama 1 

bulan 

 Apabila terjadi kesalahan update, 

harus melakukan koreksi untuk masa 

tayang selanjutnya 

4. Mencatat semua bahan update 

5. Menyimpan semua data yang ada 

6. Melakukan evaluasi terhadap proses 

yang telah dilakukan 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGAN ALIR FLLAJ MELAKUKAN UPDATE WEBSITE 

 
 
No 

   
Kegiatan 

Pelaksana   
Kelengkapa

n 

  
Wakt

u 

       Output   
ket Masya

rakat 
Kelompok 

kerja 
Admi

n 
FLLA

J 

 
Bidang 

IT 

1.  
 
 
 
 

Mengumpulka
n bahan 
update, 
termaksud 
foto dan 
dokumen 
terkait 

     Bahan 
Update 

 Foto 
lapangan 

5 hari Konsep 
bahan 
update 
website 
berupa hard 
copy/soft 
copy 

 

2. Mengoreksi 
dan 
menyetujui 
bahan 
updating 
Jika setuju 
bahan update 
dikembalikan 
Jika lengkap 
dicatat dalam 
buku register 

     Bahan 
update 

 Foto 
lapangan 

1 hari Konsep 
bahan 
website 
berupa hard 
copy/soft 
copy 

 

3. Menerima 
hasil koreksi 
dan perbaiki 
bahan update 

   

 

 Draft 
update 
website 

1 hari Draft update 
website 
berupa hard 
copy/soft 
copy 

 

4. Menyerahkan 
bahan update 
website 

    Draft 
update 
website 

1 hari Bahan-bahan 
update 
website 
berupa hard 
copy/soft 
copy 

 

5. Menerima 
bahan update 

    Draft 
update 
website 

1 hari Bahan-bahan 
update 
website 
berupa hard 
copy/soft 
copy 

 

6. Mengolah dan 
mengklasifika
sikan bahan 
update 

     1 hari Update 
website 

 

7. Melakukan 
update 
website 

     1 hari Update 
website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mulai 

selesai 
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SOP FLLAJ MENGEMBAN TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI 

 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

Nomor SOP  

Tanggal Pembuatan 17 MEI 2019 

Tanggal Revisi  

Tanggal Pengesahan  

 

 

Disahkan Oleh 

KETUA FLLAJ 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 
 

 
     (ISYAK NUKA, ST,MM) 

Pembina TK.I 

NIP.196311121998031004 

 

Nama SOP 

 

FLLAJ MENGEMBAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

KOORDINASI 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

LLAJ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

IT; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 

Tentang Organisasi Forum LLAJ; 

5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 59 Tahun 2018 

Tentang Organisasi Forum LLAJ; 

6. Keputusan Gubernur NTT Nomor 

112/Kep/HK/2109 Tentang Forum LLAJ Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

1. Memahami internet dan smartphone 

2. Mampu mengoperasikan computer 

3. Memahami tata cara perjanjian pemasangan 

website 

4. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 

5. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

 Masyarakat/Non Pemerintah 

 FLLAJ 

 Pemerintah 

1. ATK 

2. Buku Agenda 

3. Lembar Kerja 

4. Komputer/Printer/Scanner 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

 Dalam mengemban tugs dan fungsi koordinasi, 

FLLAJ perlu memastikan bahwasemua pihak 

atau stakeholder terkait di undang dan diajak 

berdialog guna menemukan sinergi antara 

tupoksi satu instansi dan instansi pemerintah 

lainnya agar dapat saling mendukung dan 

menerima. 

 Dalam hal koordinasi antar stakeholder di luar 

pemerintah, FLLAJ perlu memastikan bahwa 

semua stakeholder terkait diundang dan diajak 

untuk berdialog guna menemukan solusi terbaik 

untuk semua pihak dengan memastikan 

ketaatan pada perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Mencatat semua keluhan dan kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Menyimpan semua data yang ada. 

 Melakukan evaluasi terhadap proses yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
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BAGAN ALIR FLLAJ MENGEMBAN TUGAS DAN FUNGSI KOORDINASI 
 

No Kegiatan Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Ket 

Masyarakat/
Non 
Pemerintah 

Pemerintah Fllaj 

1. Mengajukan 
uslan/masuk
an/masalah 
di FLLAJ 

    Bahan 
usulan/masu
kan/masalah 

 Foto 
lapangan 

5 hari Konsep 
bahan 
usulan/ma
sukan/mas
alah 
berupa 
hard 
copy/soft 
copy 

 

2. 
 
 
 

Menerima 
masukan/usu
lan/masalah 

    Bahan 
usulan/masu
kan/masalah 

 Foto 
lapangan 

1 hari Konsep 
bahan 
usulan/ma
sukan/mas
alah 
berupa 
hard 
copy/soft 
copy 

 

3. Mengoreksi 
dan 
menyetujui 
usulan/masu
kan/masalah 
Jika tidak 
setuju 
usulan/masu
kan/masalah 
dikembalikan 
Jika lengkap 
dicatat dalam 
buku register 
 

    Draft 
usulan/masu
kan/masalah 

 Buku register 

1 hari Draft 
usulan/ma
sukan/mas
alah 
berupa 
hard 
copy/soft 
copy 

 

4. Mengagendak
an rapat 
koordinasi 
yang 
terintegrasi 
dengan rapat 
bulanan 

    Draft agenda 
rapat 

 Draft 
usulan/masu
kan/masalah 

1 hari Draft 
agenda 
draft 
usulan/ma
sukan/mas
alah 

 

5. Mengundang 
rapat 
koordinasi 
instansi 
terkait/stake
holder terkait 
untuk 
mencari jalan 
keluar 
permasalahan 
yang 
diadukan 
masyarakat 

   Undangan 
rapat Agenda 
dan Datar 
undangan 

3 hari Undangan 
rapat 

 

6. Berita acara 
keputusan 
rapat/rekome
ndasikan 
FLLAJ terkait 
solusi dari 
agenda rapat 

   Agenda rapat 1 hari Berita 
acara dan 
notulen 
rapat 

 

 

 

 

 

 

SOP LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT 

M ulai 

selesai 
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FORUM LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 

Nomor SOP  

Tanggal 

Pembuatan 
10 April 2019 

Tanggal Revisi  

Tanggal 

Pengesahan 

 

Disahkan Oleh 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
 

ISYAK NUKA, ST, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19631112 199803 1 004 

Nama SOP 
LAYANAN KELUHAN 
MASYARAKAT 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan. 
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang ITE. 

4. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 
tentang FLLAJ. 

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

1. Memahami internet dan smartphone 

2. Mampu mengoperasikan komputer 
3. Memahami tata cara pengoperasian website 

4. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 

5. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

- FLLAJ 

- Kelompok Kerja 

- Tim Verifikasi 

- Konsultan Supervisi 

- Kontraktor 

1. ATK 

2. Buku Agenda 
3. Lembar Kerja 

4. Komputer/Printer/Scanner 

5. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

- Penanganan keluhan yang masuk 
harus dilakukan paling lambat dua 

hari setelah pengajuan. 

- Jam layanan adalah jam 08.00 – 
12.00, setiap hari kerja. 

- Keluhan yang diterima setelah jam 
12.00 dapat diproses pada hari 

kerja berikutnya. 

- Keluhan yang diterima di luar hari 
kerja diproses pada hari kerja 
berikutnya. 

- Mencatat semua keluhan dan kegiatan yang 
telah dilakukan. 

- Menyimpan semua data yang ada. 

- Melakukan evaluasi terhadap proses yang telah 
dilakukan. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGAN ALIR KELUHAN MASYARAKAT 

No Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

KE
T 

Masyar
akat 

Kelomp
ok Kerja 

FLLAJ 
Kelengkap
an 

Wakt
u 

Output 

1. Mengajukan keluhan 
melalui formulir, 
website atau SMS. 

  Dokumen 
keluhan 

1 hari Dokumen 
hasil 
pemeriksaan 
keluhan 

 

2. Melakukan verifikasi 
awal. 
Meneliti kelengkapan 
keluhan. 

Jika tidak lengkap 
keluhan dikembalikan 
untuk dilengkapi. 

Jika lengkap dicatat 
pada buku register, 
kemudian diserahkan 
untuk diverifikasi. 

 Dokumen 
keluhan 

1 hari Dokumen 
hasil 
pemeriksaan 
keluhan 

 

3. Melakukan verifikasi 
awal di lokasi/lapangan. 

Jika tidak valid keluhan 
ditolak. 

Jika valid keluhan 
diterima untuk diproses. 

  Dokumen 
keluhan 

 Rencana 
kerja 

1 hari Dokumen 
hasil 
verifikasi di 
lokasi/lapan
gan 

 

4. Memproses 
pengaduan/keluhan. 

Jika masalah dapat 
diselesaikan buat 
laporan. 

Jika masalah tidak 
dapat diselesaikan maka 
permasalahan dibawa 
ke rapat pleno 

   Dokumen 
keluhan 

 Daftar 
periksa 

 Foto-foto 
lapangan 

5 hari Dokumen 
hasil 
rekomendasi 

 

5. Memproses 
pengaduan/keluhan 
dengan alternatif dan 
voting 

Jika masalah dapat 
diselesaikan buat 
laporan. 

Jika masalah tidak 
dapat diselesaikan maka 
lakukan tindakan 
perbaikan, mediasi, 
musyawarah, konsultasi 
publik hingga 
permasalahan selesai. 

  Berita 
acara hasil 
rapat 

 Dokumen 
hasil rapat 

3-7 
hari 

Dokumen 
hasil 
tindakan 
lanjutan 

 

6. 
 
 

Menyusun laporan.    3 
hari 

Laporan 
penyelesaian 
keluhan 

 

7. Mengarsipkan dan 
mempublikasikan 
laporan jika perlu. 

   1 
hari 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M

Ya 

Tidak 

Selesai 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Ya 

Tidak 
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SOP MONITORING DAN EVALUASI 

 
FORUM LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 

Nomor SOP  

Tanggal 
Pembuatan 

10 April 2019 

Tanggal Revisi  

Tanggal 
Pengesahan 

 

Disahkan Oleh 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 
 
 

ISYAK NUKA, ST, MM 
Pembina Tk. I 

NIP. 19631112 199803 1 004 
Nama SOP MONITORING DAN EVALUASI 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan. 
2. Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 
3. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 

2011 tentang FLLAJ. 

4. Peraturan Gubernur Nusa 
Tenggara Timur Nomor 59 

Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1. Mampu mengoperasikan komputer 

2. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 
3. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

- Masyarakat 

- FLLAJ 

- Kelompok Kerja 

1. ATK 
2. Buku Agenda 

3. Lembar Kerja 

4. Komputer/Printer/Scanner 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

- Kegiatan monev yang dilakukan 
oleh FLLAJ adalah dalam 

rangka memberikan ruang bagi 

anggota forum untuk 
mendapatkan input yang 

objektif terkait dengan 

penanganan pembangunan 
infrastruktur lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

- Fakta-fakta yang dihimpun dari 
kegiatan monev ini kemudian 

dirangkum dalam rekomendasi 
FLLAJ Provinsi yang dikirim ke 

instansi pemerintahan terkait 

untuk ditelaah dan 
ditindaklanjuti. 

- Mencatat semua data 

- Menyimpan semua data dan dokumen yang ada 

- Melakukan evaluasi terhadap proses yang telah 
dilakukan 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGAN ALIR MONITORING DAN EVALUASI 

No Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Pemerint
ah 

FLLAJ Tim IT Kelengkapan Waktu Output 

1. Mengajukan usulan 
perlunya FLLAJ 
Provinsi NTT untuk 
melakukan 
kegiatan 
Monitoring dan 
Evaluasi terkait 
penanganan Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
 

 Program kerja 
dinas terkait 
penanganan 
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 

1 hari Copy program 
kerja dinas 
terkait 
penanganan 
Lalu Lintas 
dan Angkutan 
Jalan 

 

2. Instansi terkait 
menerima usulan 
pelaksanaan Monev 
oleh pihak FLLAJ 
Provinsi NTT 
menfasilitasi dan 
memberikan 
dukungan. 
 

  Rencana 
kegiatan Monev 

1 hari Copy rencana 
kegiatan 
Monev 

 

3. Menjadwalkan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
penanganan 
infrastruktur Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
 

  Jadwal dan rute 
kunjungan 
monev 

1 hari Copy jadwal 
dan rute 
kunjungan 
Monev 

 

4. Melakukan 
monitoring terkait 
dengan 
penanganan Lalu 
Lintas dan 
Angkutan Jalan. 

  Jadwal dan rute 
kunjungan 
monev 

5 hari Formulir 
kegiatan 
Monitoring 
dan Evaluasi 
FLLAJ 
Provinsi NTT 

 

5. Membuat laporan 
monitoring dan 
evaluasi. 

  Laporan hasil 
monev 

3 hari Dokumen 
laporan 
monitoring 
dan evaluasi 

 

6. 
 
 

Melaporkan hasil 
monitoring dan 
evaluasi. 
 

 Laporan 
monitoring dan 
evaluasi 

1 hari Dokumen 
laporan 
monitoring 
dan evaluasi 

 

7. Menerima dan 
mengoreksi laporan 
monitoring dan 
evaluasi. 
 

  Laporan 
monitoring dan 
evaluasi 

1 hari   

8. Mempublikasikan 
laporan evaluasi 
dan monitoring 
kasus di website. 
 

  Laporan 
monitoring dan 
evaluasi 

1 hari Update 
website 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

M ulai 

Selesai 
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SOP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

 
FORUM LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN 
PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR 

Nomor SOP  

Tanggal 
Pembuatan 

10 April 2019 

Tanggal 

Revisi 
 

Tanggal 

Pengesahan 
 

Disahkan 

Oleh 

KEPALA DINAS 

PERHUBUNGAN 
PROVINSI NUSA TENGGARA 

TIMUR 

 
 

ISYAK NUKA, ST, MM 

Pembina Tk. I 
NIP. 19631112 199803 1 004 

Nama SOP 
PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 
1. Undang-undang Nomor 38 

Tahun 2004 tentang Jalan. 

2. Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang ITE. 
4. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2011 tentang 
FLLAJ. 

5. Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Nomor 59 
Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja 

Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

1. Mampu mengoperasikan komputer 

2. Memahami tugas dan fungsi pekerjaan 

3. Memahami tata cara pengarsipan 

KETERLIBATAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

- FLLAJ 

- Kelompok Kerja 

- Pemerintah Daerah 
Provinsi 

1. ATK 
2. Buku Agenda 

3. Lembar Kerja 

4. Komputer/Printer/Scanner 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

- Perumusan rencana 
kegiatan dilakukan paling 
lama 7 hari. 

- Apabila rencana kegiatan 
tidak disetujui, dapat 

diajukan tahun depan, dan 
tetap menggunakan 

rencana kegiatan tahun 

lalu. 

- Mencatat semua data 

- Menyimpan semua data dan dokumen yang ada 

- Melakukan evaluasi terhadap proses yang telah 
dilakukan 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
BAGAN ALIR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Kelompok 
Kerja 

FLLAJ 

Tim 
Anggaran 
Pemerinta
h Daerah 
(TAPD-

Provinsi) 

Kelengkapa
n 

Wakt
u 

Output 

1. Merumuskan 
kegiatan 
untuk tahun 
yang akan 
datang dalam 
rapat. 
 

S  Dokumen 
rencana 
kegiatan 

7 hari Rencana 
kegiatan 

 

2. Menyusun 
program dan 
rencana 
kegiatan 
berdasarkan 
hasil rapat. 

  Dokumen 
rencana 
program 
kegiatan dan 
rencana 
anggaran 
 

1 hari Program 
kegiatan dan 
rencana 
anggaran 

 

3. Mengajukan 
pembahasan 
program dan 
rencana 
anggaran 
sesuai 
aplikasi yang 
telah 
disusun. 
 

  Dokumen 
hasil rapat 
 
Berita Acara 
Rapat 

1 hari Aplikasi 
rencana dan 
program 
anggaran 

 

4. Mengkompila
si seluruh 
rencana 
anggaran 
berdasarkan 
skala 
prioritas. 

 Dokumen 
hasil rapat 
 
Berita Acara 
Rapat 
 

1 hari Aplikasi 
rencana dan 
program 
anggaran 

 

5. Memperbaiki 
program dan 
rencana 
anggaran 
sesuai 
dengan hasil 
usulan 
review dan 
pembahasan. 
 

  Dokumen 
hasil rapat 
 
Berita Acara 
Rapat 
 

3 hari Aplikasi 
rencana dan 
program 
anggaran 

 

6. 
 
 

Mengajukan 
usulan 
program dan 
rencana 
anggaran ke 
pemerintah 
provinsi. 
 

  Dokumen 
usulan 
program dan 
anggaran 

1 hari Usulan 
rencana dan 
program 
anggaran 

 

7. Menerima 
usulan 
program dan 
rencana. 
 

   1 hari Usulan 
rencana dan 
program 
anggaran 
 

 

 

M ulai 

Selesai 
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