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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Prasarana jalan berfungsi sebagai penghubung antar lokasi, pusat ekonomi, destinasi 

wisata, industri dan perdagangan merupakan salah satu bagian terpenting dari fasilitas umum 

yang harus diperhatikan, agar mampu mendorong dan mempercepat pembangunan di segala 

bidang. Namun pada tataran pelaksanan banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat 

maupun daerah misalnya minimnya anggaran untuk pembangunan jalan. 

Di sisi yang lain dapat kita lihat  bahwa pembangunan jalan yang telah di bangun dapat 

mengalami kerusakan akibat kelebihan muatan angkutan barang yang melebihi kemampuan 

jalan yang ada di Provinsi NTT. Sebaliknya fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 

yang dipasang di jalan, mengalami kerusakan akibat adanya pembangunan jalan. Kondisi 

tersebut di atas dapat terjadi karena masih tingginya ego sectoral. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan 

angkutan jalan, oleh karena itu Jiwa dari FLLAJ adalah untuk menyinergikan tugas pokok dan 

fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Perhubungan, PUPR, 

Kepolisian, Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain. Fungsi menyinergikan dimaksudkan 

adalah untuk menganalisis permasalahan, Menjembatani, menemukan solusi, dan 

meningkatkan kualitas pelayanan., oleh karena itu salah satu upaya Pemerintah untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih  

meningkatkan peran dalam pembangunan insfrastruktur jalan melalui Program Hibah Jalan 

Daerah (PHJD) di Provinsi NTT. 

PHJD merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia 

melalui program Indonesia Infrastructure Initiative – IndII yang bertujuan untuk meningkatkan 

kapabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pemeliharaan 
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jalan, termasuk dorongan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan alokasi dana 

yang memadai untuk pemeliharan jalan. 

Salah satu program 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. Jumlah anggota FLLAJ sebanyak 41  

orang dengan komposisi 50% dari ASN dan 50% non ASN yang terdiri dari beberapa pejabat 

eselon II, III dan IV Dishub Prov. NTT, PUPR, Ditlantas Polda NTT, unsur masyarakat (LSM), 

akademisi, Jasa Raharja, Organda, Media Masa, Operator Angkutan Umum (swasta)BUMN), 

Damri, Taksi Gogo, Taksi Timor, dan Primkopau. 

Kendala yang dihadapi oleh FLLAJ Nusa Tenggara Timur selama ini antara lain adalah 

adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas FLLAJ, meskipun disadari bahwa untuk 

efektifnya pelaksanaan program kerja FLLAJ telah  dibentuklah kelompok kerja (POKJA) 

FLLAJ Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat keputusan Gubernur NTT nomor 

112/KEP/SK/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan dibentuknya 

kelompok kerja ini diharapkan FLLAJ Nusa Tenggara Timur dapat lebih produktif dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, sehingga pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat di Provinsi NTT dari waktu ke waktu semakin meningkat dan mendapat 

apresiasi dari masyarakat pengguna jalan transportasi. 

B. Dasar Hukum FLLAJ Nusa Tenggara Timur. 

Adapun dasar hukum yang mengatur dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yaitu : 

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan; 

4. Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2018 tentang Organisasi Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

5. Keputusan Gubernur Nomor 112/Keb/HK/2019 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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C. Maksud dan Tujuan 

 

1. Maksud 

Maksud forum lalu lintas angkutan jalan adalah untuk mensinergikan tugas pokok dan 

fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan demi kualitas pelayanan yang 

baik bagi semua pengguna jalan di Nusa Tenggara Timur. 

2. Tujuan 

a. Memungkinkan terciptanya komunikasi dua arah antara masyarakat pengguna jasa 

(user), operator (penyedia), dan Regulator (Pemerintah) dan pemangku kepentingan 

lainnya.   

b. Masyarakat berperan lebih aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan (input) 

kepada Pemerintah Provinsi NTT atau lembaga/instansi terkait, berupa masalah 

pelayanan, kebijakan, dan kendala lain yang dihadapi.   
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BAB II  

KEGIATAN 

 

Pada bulan Oktober 2021, FLLAJ melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : 

1. Rapat Bulanan. 

2. Menerima pengaduan dari masyarakat. 

3. Publikasi FLLAJ melalui media masa. 

a. Rapat Bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 Notulen rapat Bulan Oktober ( Terlampir) 

 Absensi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bulan Oktober 

(Terlampir) 

 Dokumentasi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Rapat Forum LLAJ bulan Oktober tahun 2021 membahas berbagai isu-isu yang 

berkembang serta di dalam masyarakat, se/perti kendaraan umum yang parkir di tempat-

tempat yang dilarang, tidak memiliki izin operasi, dan kendaraan tidak laik jalan.  

b. Keluhan Mayarakat Bulan Oktober 

NO ASAL 

MENGADUAN 

GENDER TANGGAL ISI PENGADUAN REKOMENDASI 

1 Dominikus B. 

Jogar 

L 05 oktober Pedagang yang 

berjualan diatas 

trotoar ruas jalan 

H.R. Koroh 

membuat pengguna 

jalan mengalami 

kemacetan 

Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota 

Kupang 

2 Pak. boyke L 12 Oktober Kecelakaan di 

Ruas jalan 

Ayotupas Kab. 

TTS akibat jalan 

tanjakan yang 

rusak 

PUPR Kab. TTS 
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3 Pak Kris L 16 Oktober Terjadi pemalaan 

di ruas jalan Kab. 

Sikka menuju 

Kab. Flotim. Hal 

ini membuat 

resah bagi 

pengguna jalan 

dan pengguna 

jasa. 

Polresta Kab. 

Flotim  

 

c. Bukti Pengaduan Bulan Oktober 

NO ASAL PENGADU BUKTI PENGADUAN 

1 Dominikus B. Jogar 
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2 Pak. boyke 

 

3 Pak Kris 
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d. Mempublikasikan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui media sosial 

berupa website dan facebook. 

1. Website 

http://dishub.nttprov.go.id 

2. Facebook 

Forum lalu lintas dan angkutan jalan memiliki akun Fecaebook yang dijadikan salah 

satu media pengaduan masyarkat saat ini, akun facebook resmi forum llaj yang 

dikelola oleh admin FLLAJ. 

3. Call Center Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan via Telepon dan Whatsapp di 

nomor 0813389217423 (Forum LLAJ) 

 

 

 

 

 

 

http://dishub.nttprov.go.id/
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domentasi rapat yang dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi ZOOM 

MEETING. Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

Kode Pos : 85111 

NOTULEN RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

TANGGAL  : KAMIS, 18 OKTOBER 2021 

WAKTU  : 09.00 WITA 

TEMPAT  : RUANG KERJA MASING-MASING ANGGOTA FLLAJ  

PIMPINAN RAPAT : WAKIL KETUA FLLAJ PROV. NTT 

PENCATAT  : PETRUS YARID BLEGUR ALANG. A.md 

PESERTA RAPAT : ANGGOTA FLLAJ DAN POKJA PROV. NTT. 

KEGIATAN/  

AGENDA RAPAT     : Rapat Forum LLAJ bulan Oktober tahun 2021 membahas berbagai isu-isu yang 

berkembang di dalam masyarakat. 

                                   
Pelaksanaan rapat : 

Kepala Dinas Perhubungan  Prov. NTT membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal yang 

berkaitan dengan isu yang berkembang dalam wilayah Provinsi NTT serta memberikan informasi 

terkait perkembangan penanganan terhadap penyebaran Virus Corona yang dilaksanakan  oleh 

Pemerintah Provinsi NTT. 

 

Ada dua agenda dalam diskusi dalam rapat ini yaitu :  

1. Pembahasan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan transportasi serta penanganan Virus Corona dalam wilayah Provinsi NTT. 

2. Pembahasan permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat dalam wilayah Provinsi NTT. 

 

Isu-isu strategis yang berkembang dalam wilayah Provinsi NTT yaitu : 

- Tingginya kerusakan jalan di beberapa Kabupaten dalam Provinsi NTT. 

- Unit pengujian kendaraan bermotor belum optimal. 

- Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan. 

- Belum optimalnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Labuan Bajo. 

- Faskes yang mengalami kerusakan/hilang/tidak berfungsi. 

- Mnimnya investasi sarana angkutan umum. 
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Pembahasan. 

 

NO Nama/Instansi Pertanyaan/Masukan/ 

Saran 

Tanggapan  

1 Pak isak. Nuka  

(Ketua FLLAJ 

NTT) 

Faskes yang belum optimal di 

ruas jalan KSPN Komodo 

Labuan Bajo serta kapasitas 

ruas jalan yang belum bisa 

menampung kapasitas arus 

lalu lintas yang ada saat ini. Hal 

ini perlu adanya kajian 

terhadap ruas jalan dimaksud 

sehingga dalam rapat ini dapat 

ditemukan penanganan yang 

baik terkait permasalahan ini. 

Tito Gesit Tiarto 

(kepala BPTD Wil. XIII NTT) 

Seperti yang telah dibahas dalam 

rapat bulan September terkait 

diadakannya kendaraan listrik 

khusus dalam daerah labuan 

bajo. Hal direncanakan untuk 

mengatasi permasalahan 

kemacetan di ruas jalan Soekarno 

– Hatta Kota Labuan Bajo. 

  Belum adanya penetapan 

daerah rawan kecelakaan dan 

Kawasan tertib lalu lintas serta 

masih tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas 

(meningkat 3% setiap tahun). 

Hal ini perlu adanya 

penanganan untuk menekan 

angka korban kecelakaan. 

Pak Ady Suyanto 

(Jasa Raharja Cabang Kupang) 

Terkait dengan daerah rawan 

kecelakaan dalam wilayah 

Provinsi NTT ini dalam kategori 

random/ tidak menetu titik 

kecelakaan, akibatnya untuk 

menetukan daerah rawan 

kecelakaan itu belum bisa. 

  Belum adanya angkutan yang 

beroperasi di ruas jalan KSPN 

Komodo khususnya daerah 

destinasi Labuan Bajo. 

Tito Gesit Tiarto 

(kepala BPTD Wil. XIII NTT) 

Telah diusulkan ke Dirjen 

Perhubungan darat terkait jalur 

trayek ruas jalan KSPN Komodo. 



 

  Kendaraan umum yang masih 

dipakai untuk mengangkut 

orang. 

Pak. Yohanes Taka Dosi 

(Kabid AJ Dishub NTT) 

Untuk ijin angkutan mengangkut 

orang masih dalam tahap proses 

di Dirjen Perhubungan Darat, 

apabila surat resminya telah 

dikeluarkan maka akan 

diinformasikan kepada jasa 

angkutan dapat beroperasi 

dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. 

  Angkutan umum yang masih 

memotong trayek serta 

pemakaian stiker pada 

kendaraan yang tidak sesuai 

dan volume musik pada 

kendaraan yang melebihi 

kapasitas. 

Pak Cris  

(ORGANDA NTT) 

Dari pihak organda akan 

melakukan pemantauan 

terhadap kendaraan-kendaraan 

melanggar aturan baik itu dari 

fisik kendaraan hinga aksesoris 

yang digunakan. Apabila adanya 

pelanggaran akan ditindaklanjuti 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

  Kerusakan faskes akibat 

pembangunan jalan 

Yakobus Api 

(PUPR NTT) 

Apabila adanya peningkatan ruas 

jalan daerah tertentu maka dalam 

KAK pelaksanaan pekerjaan 

diwajibkan pemasangan Kembali 

fasilitas keselamatan jalan oleh 

tim pelaksana pekerjaan. Apabila 



 

tidak dipasang Kembali faskes 

tersebut maka PUPR NTT akan 

bersurat kepada pihak pelaksana 

pekerjaan untuk segera 

ditindaklanjuti permasalahan 

terkait. Hal ini terjadi apabila 

adanya kelalaian pelaksanaan 

pekerjaan, untuk itu diharapkan 

kepada stakeholder terkait untuk 

Bersama-sama memberikan 

informasi serta masukan dalam 

penyelesaian permasalahan 

tertentu. 

 

  Terjadi kecelakaan mobil pick 

up pada ruas jalan Ayotupas di 

kabupaten TTS Provinsi NTT 

yang disebabkan oleh jalan 

tanjakan curam yang rusak, 

tidak ada korban jiwa akan 

tetapi luka ringan yang dialami 

oleh awak kendaraan. 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 

Pihak FLLAJ akan bersurat 

kepada pihak terkait untuk 

menindaklanjuti penyebab 

terjadinya kecelakaan serta 

merekomendasikan kepada 

pihak terkait. penyebab 

terjadinya kecelakaan itu 

misalnya keer kendaraan yang 

tidak valid serta awak 

kendaraan dalam kondisi baik 

atau tidak. 

  Masyarakat yang merasa resah 

karena adanya pedagang yang 

berjualan diatas trotoar pada 

ruas jalan H.R. Koroh, Oepura 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 



 

menuju Sikumana Kota 

Kupang. Dengan adanya 

pedagang ini para pejalan kaki 

harus melintas diatas badan 

jalan sehingga menggangu 

arus lalu lintas. 

Jalan H.R. Koroh merupakan 

status jalan Provinsi, apabila 

adanya kerusakan jalan akan 

ditindaklanjuti oleh PUPR Prov., 

apabila terjadi kemacetan lalu 

lintas maka pihak Ditlantas Polda 

dan Dishub NTT akan 

menindaknlanjuti permasalahan 

terkait. Untuk itu dari  persoalan 

dialami oleh masyarakat terkait 

pedagang yang berjualan di atas 

trotoar maka akan ditindaklanjuti 

oleh Polisi Pamong Praja. Oleh 

sebab itu FLLAJ akan 

berkoordinasi dengan pihak 

terkait untuk segera 

ditindaklanjuti. 

  Adanya pemalakan yang 

dilakukan oleh warga Flores 

yaitu pada ruas jalan di 

Kabupaten Sikka Menuju 

Kabuaten Flores Timur. Hal ini 

meresahkan pengguna jasa 

angkutan umum. Untuk itu 

perlu adanya Tindakan 

terhadap oknum-oknum yang 

melakukan Tindakan criminal. 

Pak. Antonio. A.  

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 

 
FLLAJ akan berkoordinasi dengan 
pihak Polres Flores Timur untuk 
mengamankan Tindakan criminal 
yang dilakukakan oleh pihak yang 
melakukan pemalakan, oleh 
sebab itu jalur ini harus di beri 
penerangan atau pengawasan 
dari pihak terkait yang 
berkewajiban menjaga keamanan 
daerah tersebut. 

  Kondisi existing marka jalan 

yaitu adanya pendobelan 

marka jalan.untuk itu perlu 

Tito Gesit Tiarto 

(kepala BPTD Wil. XIII NTT) 

Pihak BPTD Wil.XIII NTT telah 

melakukan pencabutan 



 

adanya Tindakan terhadap 

permasalahan ini. 

pendobelan marka yang 

dilaksanakan bertahap hingga 

tuntas.  

  

 

 

 

 

 

 


