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                   Kode Pos 85111  

LAPORAN 
 

Kepada  : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Dari  : Tim Konsultasi Publik. 

Tembusan : - 

Nomor  : - 

Tanggal : 20 Mei 2021. 

Sifat  : Penting. 

Lampiran : - 

Perihal  : Laporan Konsultasi Publik. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. 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 
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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 melalui Program Hibah 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.  

B. 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 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; 

4. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum LLAJ; 

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

Pemerintah; 

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

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

PeraturanPemerintah; Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

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

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

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

11. 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. 

12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

13. Surat Keputusan Gubernur Nomor 112/Kep/SK/2019, tentang Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

14. Dokumen Pengguna Anggaran Nomor 911/10/DPA/BKUD2/2021. 

15. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor. Dishub. 550.090/13/V/2021 Tanggal 18 Mei 

2021. 

16. Surat Tugas Dishub. 550.878/43/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk  melakukan konsultasi dengan masyarakat 

yang ada di lokasi kegiatan PHJD.  

 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan atau 

menginformasikan kepada masyarakat terkait paket pekerjaan PHJD yang dapat 

melibatkan masyarakat disekitarnya, dan mendapat masukan dari masyarakat 

sehubungan dengan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk 

mengetahui secara langsung keluhan-keluhan masyarakat dengan adanya pembangunan 

jalan dan menindaklanjuti usul dan saran kepada pihak yang terkait (PUPR dan Instansi 

lain), membangun kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat disektor pembangunan 

jalan dengan program hibah jalan daerah (PHJD). 
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          II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 

A. Waktu dan Tempat  

a. Tempat 

Kegaiatan konsultasi publik ini dilaksanakan di Balai Desa Golo Lujang, Kecamatan 

Boleng, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. 

b. Waktu 

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Mei 2021, pukul 11.00 Wita. 

c. Peserta 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Dinas 

Perhubungan Provinsi NTT, Kontraktor PT. Adisti Indah, Dinas PUPR Provinsi NTT, 

Sekretaris Desa Golo Lujang, Aparat Desa Golo Lujang, Anggota FLLAJ Manggarai 

Barat, FLLAJ Provinsi NTT, dan Masyarakat  Desa Golo Lujang. 

B. Materi Konsultasi Publik 

 Materi konsultasi publik oleh  Bapak. Antonio A. Fernandes. S. SiT, MM, selaku Wakil 

Ketua Forum LLAJ, disampaikan dengan materi sebagai berikut: 

a. Gambaran Tentang Program PHJD 

Dilaksanakan dengan mekanisme: 

 Mengacuh pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM). 

 Pemerintah Daerah disyaratikan untuk melakukan pembiayaan terlebihbdahulu dengan 

mengalokasikannya di dalm APBD tahun anggaran berjalan. 

 Penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Ditjen Perimbangan keuangan (DJPK) 

kepada Pemda melalui KPPN berdasarkan rekomendasi teknis dari ditjen Bina Marga 

atas hasil verifikasi. 

 Insentif tambahan untuk perbaikan tata kelola dan kinerja (outpu non fisik/institusu) 

dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah dan FLLAJ. 
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b. Sistem Kerja Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 

 Peningkatan sistim dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan melalui 

Provincial/ Kabupaten Road Management system (PMKRS). 

 Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemerintah Provinsi/kabupaten 

dalam imlementasi penerapan sistim e- katalog untuk pekerjaan rutin. 

 Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan 

pemeliharaan jalan, peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam 

kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan masyarakat/masukan masyarakat 

dan penerapaan kesetaraan gender serta keterlibatan kaum marginal misalnya 

kelompok disabilitas. 

 

C. Pelaksaan Kegiatan PHJD 

 Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas pekerjaan; 

 Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ); 

 Peran serta aksi nyata masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama 

keterlibatan Gender dan Kaum Disabilitas; 

 Peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis). 

Dan penyampaian materi tersebut beberapa informasi yang juga disampaikan antara 

lain: Paket Kontrak PHJD  pada tanggal 22 Februari 2021 : Rp. 65.336.185.000,00.- dengan 

produk akhir HRS -BASE dan HRS – WC, waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan waktu 

pemeliharaan 90 hari kalender.  Keberadaan FLLAJ Dinas perhubungan Provinsi NTT pada 

paket PHJD adalah untuk mengelola keluhan dan masukan dari masyarakat di sekitar lokasi 

pekerjaan peningkatan jalan, baik menyangkut material yang digunakan, , hasil yang diperoleh, 

fasilitas keselamatan jalan yang belum dibangun, serta angkutan jalan yang tersedia. 
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D. Diskusi 

Setelah penyampaian materi oleh FLLAJ, dilanjutkan dengan diskusi. 

1. Sekretaris Desa Golo Lujang. 

Kampung ini deukernya harus diperbaiki atau di tata ulang sehingga air yang melebihi 

kapasitas saat hujan dapat mengalir dengan baik, karena selama ini pada saat musim hujan 

terjadi banjir dirumah warga. 

2. Matias Pandu Selaku Tokoh Masyarakat. 

Pelebaran jalan yang menyebabkan penggusuran rumah warga dan tempat pemakaman, agar 

diberikan ganti rugi. 

3. Gradus Dahol Selaku Tokoh Masyarakat. 

Mohon adanya keseimbangan terkait penggusuran jalan sebelah kiri dan kanan harus sama, 

jangan bagian kiri jalan saja yang di gusur,  karena selama ini yang dlihat hanya bagian bukit 

saja yang di kikis terus-menerus. 

Pembangunan atau pembuatan ducker diharpkan memperhatikan jaraknya dari rumah warga. 

4. Ayu paramitha  

Terkait pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan telah lakukan sesuai ketentuan yang telah 

disepakati oleh pihak-pihak terkait, oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan ini telah melibatkan kaum 

perempuan dan disabilitas sehingga ekonomi pihak yang terlibat khususnya masyarakat 

setempat dapat meningkat dalam situasi  pandemic Covid 19 ini. 

5. Aloisius Ondo Selaku Tokoh Masyarakat. 

Ucapan terima kasih atas pembangunan jalan baru khususnya di Desa Golo Lujang. Perihal 

pembukaan jalan, diharapkan untuk dibuat tembok penahan di sebelah jalan yang terdapat 

tebing. 

6. Ferdinan Deon Selaku Tokoh Masyarakat. 

Sebagai saran dan masukan bagi penyelenggara jalan agar pada saat pelebaran jalan 

petugas/pegawai jalan mendekati pemilik rumah atau kios-kios yang dibangun dekat dengan 

jalan sebelum dilakukan penggusuran. Kendala yang dialami saat ini adalah jalan yang rusak 

sehingga biaya untuk transportasi menjadi mahal, tariff yang dikenakan senilai Rp.40.000 

(Truck Kayu) dan untuk travel dikenakan biaya Rp. 50.000 dikarenakan medan jalan yang 

rusak, disarankan agar ditentukan tariff kendaraan sesua ketentuan apabila kondisi peningkatan 
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jalan sudah selesai. Komoditi hasil bumi di Desa Golo Lujang juga belum terdistribusi dengan 

baik dikarenakan untuk membawa hasil bumi (Kemiri, Vanili, dan Cokelat) ke pasar-pasar 

perlu disediakan sarana transportasi tersendiri, hasil komoditi masyarakat dapat dipasarkan 

dengan baik. 

7. Dominiukus Bili Jogar Selaku Kasie Rekaya Jalan. 

Menayakan kepada masyarakat setelah pembangunan jalan ini selesai apa yang dibutuhkan 

oleh masayarakat Desa Golo Lujang, apakah dibutuhkan lampu jalan, dan perihal transportasi 

perintis. 

8. Stanis Selaku Staf Dinas PUPR Manggarai Barat. 

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) di Kabupaten Manggarai Barat di ruas jalan Kabupaten, 

dan untuk pelaksanaan program PHJD baik tingkat Provinsi di Kabupaten, melalui proses 

perencanaan, sinergitas, kolaborasi dan terorganisasi, dan juga melalui sosialisai di 

konsultasikan dengan masyarakat stempat dengan maksud agar terhindar dari dampak yang 

merugikan masyarakat dan tidak optimalnya pembangunan jalan. 
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III. HASIL 

Kegiatan Konsultasi Publik dengan hasil sebagai berikut: 

1. Masyarakat di Desa Golo Lujang memahami paket-paket PHJD yang dapat melibatkan 

masyarakat setempat. 

2. FLLAJ mendapat masukan dari masyarakat di Desa Golo Lujang berupa: kebutuhan 

perlengkapan jalan berupa LPJU, RPPJ, Marka, Rambu, Pagar penyangga Jalan, dan 

kebutuhan sarana angkutan umum, khususnya Angkutan Jalan Perintis. 

3. FLLAJ mendapat masukan dari masyarakat terkait pelebaran jalam dan dampaknya. 

4. Masyarakat lebih mengenal peran FLLAJ Provinsi NTT. 

5. Terkait pekerjaan jalan yang sedang dilaksanakan, progress sekarang telah mencapai 2,408 % 

dengan awal mulai pekerjaan bulan maret 2021. Kegiatan akan dilaksanakan terus menerus 
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secara bertahap hingga mencapai 100 % pekerjaan fisik jalan. Terkait dengan data proyek ini 

disampaikan melalui CosT paket pekerjaan yang diupload dalam website forumllajntt.com. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Program pemeliharaan jalan melalui dana PHJD ini bertujuan selain untuk peningkatan 

ruas  jalan juga untuk pemeliharaan paket pekerjaan dibagian bahu jalan dan drainase. Rumput-

rumput yang tinggi di bahu jalan dipangkas agar membantu penglihatan pengguna jalan dan 

untuk menghindari kecelakaan bagi pengguna jalan, selain itu sampah-sampah yang berada 

dalam saluran drainase juga dibersihkan sehingga air dapat mengalir terus sampai ke tempat 

yang direncanakan dan juga air tidak meluap sampai ke badan jalan yang mengakibatkan 

kerusakan aspal badan jalan. Dalam pekerjaan yang ringan ini bisa dilibatkan juga kaum 

perempuan dan disabilitas. Tindakan pemeliharaan ini dapat terus lakukan oleh masyarakat 

apabila program PHJD berakhir, sehingga maka masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan 

kegiatan pemeliharaan.  

Selain pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut yang dilaksanakan oleh PUPR Provinsi NTT, 

terdapat juga FLLAJ Dinas perhubungan Provinsi NTT yang berfungsi sebagai wahana untuk 

menyalurkan apa yang menjadi keluhan, masukan di sekitar lokasi pekerjaan peningkatan jalan, 

baik itu menyangkut material yang digunakan dalam proses pekerjaan, hasil yang diperoleh, 

fasilitas keselamatan pada pengguna jalan yang belum terpasang, serta angkutan jalan yang 

belum ada dalam Kecamatan Boleng. 

 

B. Saran 

Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PHJD dapat memanfaatkan dan 

mengelola dana hibah secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output. Diharapkan juga agar 

apa yang menjadi masukan dan saran dari masyarakat dapat diperhatikan dalam proses 

pengerjaan jalan,  
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