


 
2.4. Acara kegiatan: 

a. Sambutan oleh Camat Pacar tentang kegiatan konsultasi publik di Kecamatan 
Pacar dan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat; 

b. Penjelasan oleh Tim dari Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait tujuan dan rencana  

c. pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Hita – Sp. Tiga – Kedindi                           

(DAK Penugasan) di Kabupaten Manggarai Barat; 
d. Sesi Interaksi langsung dalam bentuk tanya jawab; 
e. Penutupan Acara oleh Camat Amfoang Barat Daya; 
f. Ramah tamah. 

 
2.5. Hal - hal terkait dalam kegiatan sosialisasi meliputi : 

a. Data - data proyek; 
b. Pihak - pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan; 
c. Metode pelaksanaan; 
d. Dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dan solusi 

mengatasi dampak tersebut; 
e. Peran serta masyarakat di dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 
2.6. Penjelasan yang diberikan : 

a. Ringkasan Data Proyek : 

Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Hita – Sp. Tiga – Kedindi (DAK 
Penugasan) 

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Manggarai Barat  
Sumber Dana : DAK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 

Anggaran 2021 
Nomor Kontrak Fisik : PUPR.BM.05.01/602/21/II/2021 
  Tanggal 26 Februari 2021 
Nama Kontraktor : PT. Floresco Aneka Indah 
Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender 
Waktu Pemeliharaan : 365 HK 
Nomor Kontrak Supervisi : PUPR.BM.05.01/602/20/II/2021 
  Tanggal 23 Februari 2021 
Nama Konsultan : PT. Arss Baru KSO CV. Irsyadi Consult 
Waktu Pelaksaan : 240 Hari Kalender 
 

b. Pihak - pihak yang berkaitan yakni : 
 Direksi Pekerjaan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perpanjangan tangan dari 
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur jalan.  

 Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini adalah PT. Floresco Aneka 
Indah dengan kantor pusat yang beralamat di Ruteng dan dalam 
pelaksanaan kegiatan ini berkantor di Labuan Bajo.  
 



 Konsultan Pengawas adalah PT. Arss Baru KSO CV. Irsyadi Consult dengan 
kantor induk berada di Yogyakarta. Baik kontraktor maupun konsultan 
supervisi yang melaksanakan pekerjaan merupakan pemenang 
tender/lelang yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut.  

 Kecamatan yang dilalui kegiatan ini meliputi Kecamatan Pacar dan 
Kecamatan Macang Pacar. 
 

c. Pelaksanaan pekerjaan meliputi : 
Pekerjaan meliputi pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A, beton rabat pada 
bahu jalan, pengaspalan (HRS Base dan HRS WC) dan bangunan pelengkap 
(pasangan batu, dan pasangan batu dengan mortar) pada ruas Hita – Sp. Tiga 
– Kedindi. 

 
d. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini kemungkinan dampak – dampak yang 

terjadi : 
- Lingkungan : polusi udara, tercemarnya lingkungan akibat tumpahan 

bahan bakar. 
- Batas - batas lahan milik masyarakat terhadap pelaksanaan pekerjaan. 
- Terganggunya arus lalu lintas akibat penumpukan material dalam masa 

pelaksanaan pekerjaan.  
- Pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai aturan Pemerintah. 

 
Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, akan kontraktor berkewajiban untuk : 
- Pengaman lingkungan pada masa sebelum, pelaksanaan dan pasca 

konstruksi dengan pengambilan sampel air, pengujian partikel debu dan 
pengujian tingkat kebisingan peralatan kerja. 

- Dalam pelaksanaan tidak ada pelebaran karena pekerjaan hanya 
dikerjakan pada daerah milik jalan (damija). 

- Melakukan pengaturan lalu lintas dengan memasang rambu – rambu 
peringatan dan penempatan flagman. 

- Masyarakat mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pelaksanaan 
pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan lebih mengutamakan 
kepentingan umum.  

- Pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memakai APD                            
(Alat Pelindung Diri) untuk keselamatan kerja. 

- Kerjasama dengan aparatur desa dan kecamatan serta tokoh adat juga 
dijalin untuk mencegah terjadinya penyebaran Virus COVID-19 akibat 
mendatangkan tenaga dari luar lokasi kerja. 

 
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.  



 
e. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini turut serta masyarakat di sekitar lokasi 

sebagai berikut : 
1. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang 

pelaksanaan jasa konstruksi. 
2. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang dapat 

membahayakan kepentingan umum. 
3. Meminta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wajib menggunakan 

Alat Pelindung Diri (APD) sehingga dapat menjaga keselamatan. 
 

Hasil pembahasan sebagai berikut : 
1. Masyarakat bersedia menyetujui untuk melakukan pengamanan 

lingkungan. 
2. Masyarakt menyetujui apabila lahannya digunakan dalam pekerjaan ini 

demi fasilitas umum. 
3. Masyarakat meminta agar setiap melaksanakan pekerjaan selalu 

memasang rambu - rambu lalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan 
dan kelancaran lalu lintas. 

4. Penempatan material pada bahu jalan ditempatkan secara baik agar tidak 
mengganggu terhadap pejalan kaki. 

5. Masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan apabila 
kesalahan pelaksanaan akan segera melapor ke direksi pekerjaan. 

6. Masyarakat dalam melakukan pekerjaan mengikuti sesuai anjuran 
protokol dari pemerintah. 

 
2.7. Kesimpulan 

Masyarakat menerima dengan baik dan siap mendukung rencana pelaksanaan 
Paket Peningkatan Jalan Hita – Sp. Tiga – Kedindi (DAK Penugasan) yang 
melintasi pada ruas jalan 173. Hita – Sp. Tiga – Kedindi dan berharap dengan 
pelaksanaan kegiatan ini akan memberikan lebih banyak dampak positif.  

 
Demikian Notulen Rapat Sosialisasi Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Hita –                       
Sp. Tiga – Kedindi (DAK Penugasan) di Kabupaten Manggarai Barat ini dibuat untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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