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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jalan sebagai penghubung antar lokasi sentra-sentra ekonomi, pariwisata, industri dan 

sebagainya merupakan salah satu bagian terpenting dari prasarana yang harus diperhatikan, 

oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi secara signifikan. Pembangunan jalan diikuti dengan pembangunan sarana dan 

prasarana Perhubungan yang meliputi pembangunan terminal fasilitas keselamatan seperti 

Rambu, Marka, Pagar, LPJU, Traffic light, serta transportasi angkutan jalan, akan tetapi 

banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan 

percepatan pembangunan tersebut. 

Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut fisik dari jalan itu saja. Masalah lalu 

lintas dan angkutan jalan merupakan masalah lain yang perlu penanganan tersendiri dan harus 

segera dilakukan. Mengingat permasalahan yang sedemikian kompleks dan penanganannya 

melibatkan beberapa instansi maka harus ada upaya yang signifikan untuk mengatasi hal 

tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Forum Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di setiap Provinsi dan kabupaten/kota. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan 

tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk 

menganalisis permasalahan, Menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas 

pelayanan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran dalam pembangunan insfrastruktur 

jalan. Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi. 

Kegiatan Konsultasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana 

masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan. Tujuan dilakukan 

Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara 



 

 

pelayanan dan masyarakat. Manfaat dari Konsultasi Publik yaitu secara umum adalah utnuk 

menyelaraskan kebutuhan Publik dengan kemampuan penyelenggara.  

1.2 Dasar Hukum PHJD Nusa Tenggara Timur. 

Adapun dasar hukum yang mengatur dalam Program Hibah Jalan Daerah ini yaitu : 

1. Undang Undang tentang APBN; 

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

PeraturanPemerintah; Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 

 

1.3 Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Sesuai dasar hukum, Peran dan Tugas FLLAJ Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut : 

1. 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. 

2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, 

teratur, dan selamat. 

3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan 

jalan. 



 

 

4. Memfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu 

lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat. 

5. Menerima masukan dari masyarakat terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. 

6. Menyediakan informasi kepada publik terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. 

7. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak 

luas kepada masyarakat. 

8. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait 

dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.  

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 

 

2.1. Lokasi dan Tempat  

Kegaiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di Kantor Direksi PHJD, Desa Loha 

Kecamatan Boleng, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada hari Selasa 07 April 2020, 

yang di hadiri oleh Anggota FLLAJ Provinsi NTT, Direksi Teknis Pekrjaan, Instansi terkait di 

lapangan (Aparatur Kecamatan, Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat sekitar). 

2.2. Pembahasan 

 Pembahasan konsultasi publik oleh  Bapak. Patris D. Lutungan, ST, selaku PPK PHJD, 

Topik yang dibahas adalah: 

a. Latar Belakang 

Pembangunan disektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan Nasional 

dan merupakan prasarana transportasi utama di Negara kita. Banyak tantangan dan kendala 

yang dihadapi Pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan di sektor jalan antara 

lain topografi daerah yang berbeda-beda sehingga membutuhkan jenis penanganan yang 

berbeda pula. Berdasarkan tantangan dan kendala tersebut maka perlu dilakukan konsultasi 

publik antara Pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat serta perangkat daerah di 

lokasi pengerjaan peningkatan jalan yaitu di Desa Loha  Kecamatan Boleng, Kabupaten 

Manggarai Barat Provinsi NTT. 

 

b. materi kegiatan. 

 Ringkasan Data Proyek : 

Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kondo – Sp. Noa – Hita (DAK). 

Lokasi Kegiatan  : Kabupaten Manggarai Barat. 

Panjang Penanganan : 14,39 KM. 

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi NTT  

   Tahun   Anggaran 2020. 

Nomor Kontrak Fisik : PUPR.BM.05.01./602/84/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020. 

Kontraktor   : PT. Heberka Mitra Persada. 



 

 

Konsultan   : CV. Desakon. 

Waktu Pelaksanaan  : 240 Hari Kalender. 

Waktu Pemeliharaan : 365 Hari Kalender. 

Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sp. Noa – Golowelu (DAK) 

Lokasi Kegiatan  : Kabupaten Manggarai Barat. 

Panjang Penanganan : 16, 00 KM 

Nomor Kontrak Fisik : PUPR.BM.05.01./602/84/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020. 

 

c. Pelaksaan Pekerjaan. 

Pelaksanaan konstruksi yang akan dilaksanakan :  

a. Pekerjaan galian drainase dan saluran air. 

b.  Pekerjaa pembuatan saluran badan jalan. 

c. Pekrjaan galian biasa (galian tebing dan pelebaran badan jalan). 

d. Pekerjaan galian cadas muda dan galian batu, pekerjaan galian pada perkerasan apal 

lama yang rusak,  

e. pekerjaan timbunan pilihan pada bahu jalan. 

f. Timbunan biasa. 

g. Pekerjaan agregat kelas B. 

h. Pekerjaan agregat kelas A. 

i. Pekerjaan beraspal (HRS)  

j. Bangunan pelengkap lainnya seperti deuker dan tembok penahan. 

d. Dampak pelaksanaan kegiatan 

Dampak negative yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas pelaksanaan  kegiatan ini 

yakni : 

- Lingkungan : polusi Udara, Kebisingan, pencemaran lingkungan akibatlimbah 

kendaraan dan pekerjaan konstruksi. 

- Lahan milik masyarakat terdampak. 

- Transportasi : terganggunya arus lalu lintas. 

- Pengendalian penyebaran COVID – 19 sesuai aturan pemerintah. 

 



 

 

 Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam pelaksanaan pekerjaan ditekankan pada 

kegiatan pemeliharaan lingkungan pula dengan melakukan pengujian lingkungan pada 

masa sebelumnya, konstruski dan pasca konstruksi. 

Dampak positif yang akan terjadi yakni peningkatan perekonomian masyarakat dan 

membuka ruang kerja baru bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdangangan serta 

peningkatan bidang pertanian dan perkebunan. 

Dampak positif yang akan terjadi yakni peningkatan perekonomian masyarakat dan 

membuka ruang kerja baru bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan serta 

peningkatan bidang pertanian dan perkebunan. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

masyarakat berhak : 

1. Masyarakat berhak melakukan pengawasan untuk mewujudkan ketertiban dalam 

pelaksanaan jasa konstruksi.  

2. Melibatkan tenaga kerja baik pria maupun perempuan untuk dapat terlibat 

langsung dalam kegiatan konstruksi.  

3. Keterlibatan kaum disabilitasi dalam kegiatan non skill sehingga memberikan 

kontribusi dalam kegiatan ini.  

4. Bersama menjaga untuk pembatasan tenaga kerja yang akan ikut dalam kegiatan 

tidak boleh dibawah 18 tahun.  

5. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang pelaksanaan 

jasa konstruksi  

6. 6. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat membahayakan  

kepentingan umum.  

7. Meminta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wajib menggunakan Alat 

pelindung Diri (APD) sehingga dapat menjaga keselamatan.  

Untuk menjaga dan menunjang peran tersebut setiap elemen kecil dari proses konstruksi 

dalam proses pembangunan sudah didasari oleh hukum yang tertera pada undang-

undang, peraturan daerah dan hukum tertulis lainnya. Ketentuan yang mengikat tersebut 

ditujukan untuk dua dari tiga elemen dalam proses pembangunan yaitu konsultan dan 

kontraktor, dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat tersebut para konsultan 

dan kontraktor diharapkan memahami dan mengerti sepenuhnya dasar-dasar hukum 

tersebut. Disamping itu, peran serta masyarakat jasa konstruksi pemerintah juga memiliki 



 

 

peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi, yaitu melakukan pembinaan jasa 

konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Pengaturan yang 

dimaksud dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan standar-

standar teknis. Sedangkan pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan 

masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya 

dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Selanjutnya, mengenai pengawasan, dilakukan 

terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban 

jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan 

ini dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi. Pembinaan jasa 

konstruksi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 

tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Pembinaan jasa konstruksi 

terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis 

jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna 

mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan. Dengan kata 

lain, sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai wujud dari kerjasama 

pencapaian pembangunan perlu dibangun untuk mensukseskan kegiatan yang 

dilaksanakan. 

e. Hambatan Kegiatan. 

 Hambatan dalam kegiatan konsultasi publik yakni kesulitan untuk melibatkan 

masyarakat dalam jumlah besar disebabkan untuk mencegah penyebaran Virus COVID-

19 dimana Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu pusat pariwisata nasional 

masuk pada zona merah sehingga kegiatan konsultasi publik hanya dapat dihadiri oleh 

perwakilan dari pihak-pihak yang terkait. 

f. Hasil Konsultasi Publik  

Masyarakat menerima dengan baik dan siap mendukung rencana pelaksanaan kegiatan 

peningkatan jalan yang melintasi pada ruas jalan 172. Kondo – Sp. Noa – Hita dan 174. 

Sp. Noa - Golowelu dan berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini akan memberikan lebih 

banyak dampak positif. Demikian Notulen Konsultasi Publik Paket Peningkatan Jalan 

Kondo – Sp. Noa – Hita dan Sp. Noa - Golowelu di Kabupaten Manggarai Barat ini dibuat 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya  
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