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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesetaraan gender menjamin kebebasan untuk berekplorasi, berprestasi, dan bersinergi 

dalam semua lini kehidupan. Gagalnya dalam mencapai cita – cita demokrasi, seringkali dipicu 

oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa diskriminatif 

yang dilakukan oleh mereka yang dominan baik secara structural maupun cultural. Perlakuan 

diskriminatif dan ketidaksetaraan dapat menimbulkan kerugian dan menurunkan kesejahteraan 

hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi 

berbasis pada gender masih terasakan hampir di seluruh dunia, termasuk di Negara di mana 

demokrasi telah dianggap tercapai. Dalam konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi 

mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Banyaknya kasus yang merugikan wanita, mulai dari 

kekerasan dan diskriminasi, membuat perbincangan isu kesetaraan jender menghangat. Bidang 

infrastruktur sendiri sering dianggap menjadi ranah laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-

laki lebih banyak daripada perempuan.  

Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, proyek infrastruktur seringkali 

berfokus pada isu-isu teknis dan mengabaikan dampak sosial dari pembangunan. Mereka 

seringkali beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki secara otomatis mendapatkan keuntungan 

yang sama dari kegiatan infrastruktur, dan mengesampingkan bagai-mana infrastruktur dapat 

diakses oleh penyan-dang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, seperti kaum perempuan. 

Berbagai cara tengah dilakukan diupayakan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender yang 

menyebabkan ketidakadilan sosial. Upaya tersebut dilakukan baik secara individu, kelompok 

bahkan oleh negara dan dalam lingkup lokal, nasioanal dan internasional. Upaya upaya tersebut 

diarahkan untuk, menjamin kesetaraan hak-hak asasi, penyusun kebijakan yang pro aktif 

mengatasi kesenjangan gender, dan peningkatan partisipasi politik. Kementrian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) 

merupakan program Pemerintah berupa strategi pembinaan tata kelola jalan daerah dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas belanja infrastruktur jalan daerah. Program ini dicanangkan akan dilaksanakan di seluruh 

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. PHJD mengimplementasikan mekanisme pendanaan 

berbasis kinerja untuk seluruh Provinsi di Indonesia. PHJD akan melibatkan berbagai pemangku 
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kepentingan jalan daerah seperti Pemerintah, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Kepolisian, 

masyarakat, pengguna jalan, FLLAJ (Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), penyedia jasa, 

konsultan, kontraktor dan pihak-pihak lain yang relevan. PHJD diimplementasikan dengan 

mengacu pada metodologi Program PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance 

Program) atau Program Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi, yang sudah teruji 

dan berhasil dilaksanakan di Provinsi NTT, Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah 

dilakukan dalam program percontohan yaitu Provincial Road Improvement and Maintenance 

(PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa prinsip yang telah berhasil diterapkan, 

antara lain: peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan, melalui 

Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS). Peningkatan kualitas proses 

pengadaan kemampuan Pemda dalam implementasi; penerapan system e-katalog untuk jenis 

pekerjaan pemeliharaan rutin jalan. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk 

kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan; peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan/masukan masyarakat, 

dan penerapan kesetaraan gender dan keterlibatan kaum marginal, misalnya kelompok disabilitas, 

dan lain – lain. Diskriminasi berbasis pada gender masih dirasa hampir di seluruh dunia. Kaum 

perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Secara global kaum 

perempuan yang lebih berpotensi mera-sakan dampak negatifnya. PHJD (Program Hibah Jalan 

Daerah) merupakan suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yang bertujuan 

untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan 

pemeliharaan jalan serta penerapan kesetaraan gender. 

1.2 Dasar Hukum PHJD Nusa Tenggara Timur. 

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

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa Setiap warga negara 

berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian; 

2. Undang Undang tentang APBN; 

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

4. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

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

Penyelanggaraan Pemerintah Daerah; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah; Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

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

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

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

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 

11. Instruksi Presiden No.9 Thn.2000 tentang Kebijakan Nasional Pengarus Utamaan 

Gender. 

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republil 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2011; 

 

1.3 Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Berdasarkan dasar hukum yang ada, adapun 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. Mengadakan rapat bulanan, 3 bulanan dan tahunan sesuai kebutuhan forum untuk 

memantapkan koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul di setiap 

penyelenggara serta mencarikan jalan keluar secara proposional dan bertanggungjawab. 

6. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara LLAJ serta ikut terlibat 

secara aktif dlam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang). 
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7. Menerima masukan dari masyarakat terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalan. 

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

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

luas kepada masyarakat. 

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

dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.  

11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 
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  BAB II. KEGIATAN 

2.1. Lokasi dan Tempat  

Kegaiatan ini dilaksanakan di aula hotel L Bajo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo 

Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu, 9 September 2020, pukul 09.00, yang di hadiri 

oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Kepala Dinas Naketrans Kabupaten 

Manggarai Barat,  Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Bpk. Johanes Yonerson, ST, PIC Wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, peserta workshop GESI , Anggota FLLAJ Manggarai Barat, dan FLLAJ 

Provinsi NTT.  

 

2.2. Pembahasan 

A. Pembahasan Workshop oleh  Maria  Aloisia  M. Daduk, S.Pd selaku Kepala Dinas 

Naketrans Kabupaten Manggarai Barat. Topik yang dibahas adalah  : 

1. Latar Belakang 

- Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusian terutama kaum perempuan dan 

penyandang disabilitas. 

- Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas 

dalam berwirausaha dan mendapatkan pekerjaan yang layak dalam mengisi 

berbagai peluang dalam geliat pembangunan di kabupaten manggarai barat. 

 

2. Tujuan  

- untuk membuka wawasan dan membangkit semangat kewirausahaan baik bagi 

kaum perempuan maupun bagi para penyandang disabilitas. 

- Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas 

dalam pelbagai jenis pembangunan. 

- Memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada untuk meningkatkan taraf hidup 

kaum perempuan dan penyandang disabilitas. 

 

3. Data  
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Hasil monitoring Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2019 di 171 

perusahaan: 

- Jumlah  tenaga Kerja sebanyak 2.345 orang  

- Jumlah tenaga kerja perempuan :1.048 orang  

- jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 1.668  

  dari 171 perusahaan yang dimonitoring tidak seorangpun tenaga kerja berasal 

dari penyandang disabilitas. Kecuali beberapa instansi pemerintah telah 

mempekerjakan penyandang disabilitas.  

 

- Hasil pengamatan kecil yang kami lakukan bahwa Para kaum difabel di Kabupaten 

Manggarai Barat sudah mulai berwirausaha dengan mendirikan panti – panti pijat.  

- Dan Juga mereka telah memiliki organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas 

Kabupaten Manggarai Barat (PPD).  

- Ada sebagian kecil juga perempuan berwirausaha dibidang kuliner namun masih 

lebih banyak perempuan yang berasal dari luar Kabupaten Manggarai Barat. 
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B. Pembahasan Work Disampaikan oleh :Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai 

Barat. 

1. Pembahasan. 

- kesetaraan Gender. 
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- Prayarat Pelaksanaan PUG 
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