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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 

pembanguna terminal fasilitas keselamatan seperi Rambu, Marka, Pagar, LPJU, Traffic 

light, dan lain sebagainya 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 program dari PHJD adalah melakukan pemberdayaan terhadap 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk 

berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 59 tahun 2018 tentang 

Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2018. Jumlah anggota FLLAJ yang terdapat pada surat keputusan tersebut 

adalah sebanyak 41  anggota yang terdiri dari beberapa pejabat eselon II, III dan IV 

Pemprov. NTT, Ditlantas Polda NTT, unsur masyarakat (LSM), akademisi, Jasa 

Raharja, Organda dan sebagainya. 

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 melalui Program 

Hibah Jalan Daerah. 

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 
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kemampuan penyelenggara dalam hal ini Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

selain itu Forum LLAJ juga dpat memperoleh masukan dari masyarakat, 

memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan untuk mengetahui  

efektifitas dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. 

1.2  Tujuan 

Adapun tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi Pulik Forum Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan Program Hibah Jalan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini 

adalah : 

1. Tujuan bagi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : 

 Untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang proses Pekerjaan 

Peningkatandan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo. 

 Untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang keterlibatan dalam 

proses pekerjaan. 

 Memberikan informasi apa saja kepada masyarakat terkait pekerjaan jalan. 

 Untuk mendapatkan informasi mengenai keterlibatan kaum perempuan dan 

penyandang disabilitas terhadap Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan 

Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo. 

 Untuk menyampaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi di 

sekitarnya, dengan memberikan masukan dan pengaduan. 
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 

 

2.1. Lokasi dan Tempat  

Kegaiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di Desa Golo Ketak, Labuan Bajo 

Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, pukul 10.00 Wita, yang 

di  buka oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  Dinas Perhubungan Provinsi NTT, dan 

hadiri oleh anggota FLLAJ Provinsi NTT Bersama Pokja, Anggota PHJD PUPR Provinsi 

NTT, Pelaksana PT. ADISTI INDAH, serta masyarakat setempat.  

 

2.3. Diskusi 

 Kepala Bidang LLJ Dishub. Prov. NTT 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melakukan Konsultasi Publik terkait 

keterbukaan cost pada Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan 

Penunjang KSPN Komodo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meminformasikan 

kepada masyarakat bahwa pada pekerjaan ini diharapkan untuk pelaksana 

pekerjaan melibatkan masyarakat khususnya kaum perempuan dan penyandang 

disabilitas. Keterlibatan masyarakat dalam proses peningkatan jalan ini untuk 

meningkatkan ekonomi dalam wilayah masyarakat khususnya Desa Golo Ketak. 

Dalam kegiatan ini, anggota FLLAJ telah menerima informasi bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan telah mmelibatkan kaum perempuan dan penyandang 

disabilitas. Kegiatan- kegiatan yang di kerjakan yaitu pemotongan rumput secara 

berkala, pembersihan saluran air dari bangunan pelengkap jalan yang dikerjakan.  

 

 bapak Marten (Pengawas Lapanga) 

daari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan kurang lebih 58,77 dengan progress 

rencana 82,35% tanggal 30 september 2020. Untuk pekerjaan pengaspalan yang 

belum dikerjakan kurang lebih 7 km. dari kegiatan ini juga telah melibatkan kaum 

perempuan yang telah diberikan arahan dan pengetahuan dalam kegiatan 

worksgop GESI.  

Proses peningkatan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis 

yang telah diberikan sehingga kualitas pekerjaan dapat terjaga dengan baik. 
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DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK 

 

 

Terlihat gambar bahwa anggota FLLAJ Bersama Pokja berdiskusi dengan Pelaksana 

Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo. 

Kepala Bidang LLJ Dishub.Prov.NTT bertanya mengenai pencapaian progress pekerjaan. 

 

 

 Terlihat dari gambar Bapak Petrus Blegur sedang memberikan pendapat untuk terus 

mempertahankan kualitas dari hasil pekerjaan sesuai yang telah direncanakan. Untuk itu 

perlu adanya Kerjasama dan koordinasi antara para pekerja dan anggota pelaksana 

pekerjaan. 

 

 



 

 

 

 Terlihat dari gambar bahwa Wakil Ketua FLLAJ Provinsi NTT sedang mengambil informasi 

terkait keterlibatan masyarakat mengenai keterbukaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan, 

Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penunjang KSPN Komodo. Terkait informasi 

bahwa masyarakat ikut serta ambil bagian dalam peningkatan progress  beberapa item pekerjaan 

yaitu pembersihan bahu jalan, pemasangan pasangan saluran air dan gorong-gorong. Dengan 

demikian masyarat setempat merasakan perkembangan ekonomi dari pekerjaan jalan ini. 



 

 



 

 


