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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 september 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 september ( Terlampir) 

 Absensi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bulan september 

(Terlampir) 

 Dokumentasi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

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

berkembang serta di dalam masyarakat, seperti kendaraan umum yang parkir di tempat-

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

 

b. 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. 

http://dishub.nttprov.go.id/
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3. Call Center Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan via Telepon dan Whatsapp di 

nomor 0813389217423 (Forum LLAJ) 
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Kode Pos : 85111 

NOTULEN RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

TANGGAL  : KAMIS, 30 SEPTEMBER 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 September 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 penyelenggaraan transportasi dalam wilayah Provinsi NTT yang semakin berkembang 

sehingga membutuhkan strategi yang baik dalam proses penyelenggaraan transportasi. Dalam rapat 

ini seluruh anggota diharapkan untuk memberikan saran dan masukan serta informasi terkait 

dengan penyelenggaraan tranportasi di NTT.oleh sebab itu rapat ini dibuka dengan resmi dengan 

moderatornya yaitu Bapak Antonio. A Fernandes (Wakil Ketua FLLAJ NTT) yang akan mengarahkan 

kita semua dalam rapat ini. 

 

Ada dua agenda dalam diskusi dalam rapat ini yaitu :  

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

penyelenggaraan transportasi. 

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

 

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

- Belum optimal pengendalian over dimensi dan over load (ODOL). 

PEMERINTAH   PROVINSI   NUSA TENGGARA TIMUR 

DINAS  PERHUBUNGAN 
Jl. Palapa  17 ( 0380 ) 833691 – 831321Fax ( 0380 ) 831753 – 823009 

K U P A N G 
 



 

- Tingginya kerusakan jalan di beberapa Kabupaten dalam Provinsi NTT. 

- Unit pengujian kendaraan bermotor belum optimal. 

- Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan. 

- Masih minimnya fgasilitas keselamtan jalan di wilayah destinasi wisata. 

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

- Faskes yang mengalami kerusakan/hilang/tidak berfungsi. 

- Mnimnya investasi sarana angkutan umum. 

 

Pembahasan. 

 

NO Nama/Instansi Pertanyaan/Masukan/ 

Saran 

Tanggapan  

1 Pak isak. Nuka  

(Ketua FLLAJ 

NTT) 

Didaerah Labuan Bajo sebagai 

destinasi pariwisata super 

premium, yang menjadi hal pokok 

atau isu yaitu meningkatnya hasil 

lalu lintas dan kepadatan kendaraan 

yang tidak sesuai kondisi jalan 

tersebut terkait dengan lebarnya 

jalan yang sempit tidak sesuai 

dengan kepadatan penduduk. Jalan 

yang digunakan oleh kendaraan 

hampir sama lebarnya kendaraan 

yang mengunakan ruas jalan ini 

khususnya jalan soekoarno atas dan 

jln soekarno bawah, oleh sebab itu 

pemerintah provinsi harus terus 

brupaya untuk mencari solusi 

terkait masalah ini. Misalnya 

kendaraan yang ramah lingkungan 

atau mobil listrik. Hal ini harus 

dipertimbangkan beberapa dampak 

dari penggunaan kendaraan ini. 

Pak Robert Tail 

BPTD Will XIII NTT 

Untuk kendaraan listrik ini 

akan diuji coba di KSPN 

Labuan Bajo, kendaraan 

listrik ini akan diproduksi 

secara masal dan diminta 

untuk kepada Penerintah 

Daerah mulai 

mengalokasikan kenndaraan 

tersebut, untuk itu baterai 

dari kendaraan ini masih 

diimpor sehingga masih 

menunggu informasi lebih 

lanjut. 

 

PAK GERARD 

BPJN WIL. X NTT 

Untuk penanganan 

pelebaran jalan wilayah Kota 

Labuan Bajo belum ada 



 

Saya harapkan dalam rapat ini 

dapat disampaikan isu-isu terkait 

penyelenggaraan transportasi 

seperti kendaraan DAMRI yang 

sudah masuk dalam lingkungan 

bandara Eltari. 

 

hingga tahun 2022. Untuk itu 

jalan di Labuan Bajo itu 

didesain untuk pejalan kaki. 

Untuk jalan Soekarno atas 

dan jalan Soekarno bawah 

akan dibuat jalur trayek 

kendaraan umum dan pada 

jalan tersebut dilarang 

kepada pemilik kendaraan 

probadi untuk melintas. 

 Pak. 

Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua 

FLLAJ NTT) 

 

dalam rapat sebelumnya telah 

sama-sama membahas isu strategis 

yang dimana pada rapat ini akan 

dibahas lagi terkait isu-isu yaitu 

berkaitan dengan unit kendaraan 

bermotor yang sampai saat ini di 

NTT baru 5 Kab/Kota yang memiliki 

alat uji. Sehingga hal ini 

menentukan peran Dinas 

Perhubungan terutama BPTD yang 

dalam hal ini untuk mendorong 

pengadaan alat kalibrasi di tahun 

2023 nanti. 

 

Pak Robert Tail 

BPTD Will XIII NTT 

Adanya penegasan dari 

Direktur Jenderal 

perhubungan Darat bahwa 

pengujian-pengujian 

dikab./Kota Se-Indonesia 

yang  belum terakreditasi 

tidak dapat melakukan 

pelayanan sehingga perlu 

kita seragamkan bahwa di 

NTT ini satu per satu kita 

akan berusaha mendorong 

Kab/Kota untuk 

menyediakan sarana 

prasarana alat uji yang bisa 

terakreditasi minimal 

dengan 5 alat uji. Hal ini 

perlu kita sikapi Bersama-

sama khususnya mohon 

bantuan dari Forum LLAJ NTT 

ini untuk dapat 



 

mengeluarkan surat kepada 

Pemerintah kota untuk 

mendorong pentingnya 

pengujian kendaraaan 

bermotor terhadap 

keselamatan angkutan 

umum orang dan barang bisa 

tercapai sehingga 

mengurangi angka 

kecelakaan yang diakibatkan 

oleh kendaraan yang tidak 

laik jalan atau tidak lulus uji 

kendaraan bermotor ini. 

Dengan target kita pada 

tahun 2023 itu Provinsi NTT 

sudah terakreditasi, hal ini 

perlu dorongan dari pihak 

FLLAJ NTT untuk 

mewujudkan semua 

rencana. BPTD sedang 

melakukan peminjaman 

mobil uji keliling khususnya 

ada di Kefamenanu  

Kabupaten TTU dan 

kemudian pada bulan 

oktober akan digeser ke 

kabupaten Belu serta pada 

bulan November akan 

digeser ke Kabupaten 

Malaka. 



 

  Isu berikut yaitu isu penimbangan 

kendaraan bermotor yang masih 

kurang di Provinsi  NTT  yakni 4 unit 

penimbangan kendaraan bermotor 

yang berada di Kota Kupang 2 unit, 

di Kabupaten manggarai 1 unit, di 

Manggarai Barat 1 unit dan yang 

dan yang berfungsi saat ini adalah  

di Nunbaun Sabu Kota Kupang. 

Adanya jembatan timbang ini 

sebagai pengawasan terhadap 

kendaran bermotor  mengangkut 

barang yang melintas dalam 

Wilayah Provinsi NTT untuk 

mencegah terjadi kecelakaan lalu 

lintas akibat Over Load dan Over 

Dimensi (ODOL). Oleh sebab itu 

FLAJ akan terus mendorong pihak-

pihak terkait untuk meminimalakan 

angka kecelakaan akibat hal 

tersebut. 

Pak Robert Tail 

BPTD Will XIII NTT 

Unit penimbangan 

kendaraan bermotor yang 

sekarng berfungsi dalam 

wilayah NTT ada 1 unit yaitu 

di Nun baun Sabu Kota 

Kupang. Sesuai dengan 

rencana induk 

pembangunan jembatan 

timbang di Indonesia yang 

dilakukan oleh Direktorat 

Perhubungan Sarana dan 

Prasarana yang akan 

dibangun didaratan Timor 

yaitu sejumlah 2 unit, di 

sumba 1 unit dan di Flores 

ada 2 unit. Terkait dengan 

penyiapan lokasi pihak BPTD 

akan berkoordinasi dengan 

Kabupaten-Kabupaten yang 

dimana terdapat titik 

pembangunan jembatan 

timbang tersebut. 

  Isu berikut yaitu terkait daerah 

rawan kecelakaan, berkaitan 

dengan hal ini FLLAj NTT akan terus 

mendorong pemerintah untuk terus 

melakukan Tindakan-tindakan agar 

hal sperti ni tidak dapat terjadi. 

Pihak BPJN NTT telah berkoordinasi 

dengan FLLAJ bahwa di tahun 2021 

Pak Robert Tail 

BPTD Will XIII NTT 

Direktorat Lalu Lintas telah 

melakukan rapat untuk 

melaksanakan survey daerah 

rawan kecelakaan. Umtuk itu 

dimohon kepada 

Pemerintah 



 

adda beberapa ruas jalan dalam 

wilayah Provinsi NTT baik itu status 

jalan Nasional, jalan Provinsi,jalan 

Kota atau Jalan Kabupaten pihak 

BPJN tyelah menetapkan beberapa 

titik sebagai daerah rawan 

kecelakaan. 

Kabupaten/Kota/Provinsi 

yang mempunyai DRK bisa di 

ajukan kepada BPTD untuk 

menyiapkan kapsitas 

prasarana atau 

perlengkapan jalan demi 

mengurangi terjadinya 

kecelakaan di blackspot 

tersebut. Untuk itu mungkin 

saat ini telah diselesaikan 

satu per satu titik blackspot 

yang didukung dari Balai 

Pengelola Jalan Nasional 

juga yang data-data itu 

didapat dari Direktorat Lalu 

Lintas Polda NTT dan Jasa 

Raharja 

  Dari rapat pada bulan Mei anggota 

FLLAJ ksususnya penyandang 

disabilitas telah mengusulkan 

kebutuhan benreka berkaitan 

dengan sarana dan prasarana 

Perhubungan yang belum 

memberikan kaum disabilitas akses 

seperti trotoar yang belum bisa 

digunakan dan bus damri yang 

belum didesain untuk bisa 

digunakan oleh kaum disabilitas. 

IBU PRIMA 

GARAMIN 

terkait pembangunan 

trotoar diharapkan kepada 

OPD yang bersangkutan 

untuk mendesain trotoar 

tesebut agar bisa diakses 

juga oleh kaum disabilitas 

karena kaum dosabilitas juga 

memiliki hak yang sama 

degan semua orang. Terkait 

dengan angkutan umum 

diharapkan untuk didesain 

khusus untuk kaum 



 

disabilitas agar bisa 

digunakan juga.  

  Isu yang berikut adalah belum 

optimalnya ANDALALIN, dengan 

adanya perkembangan kota dalam 

Provinsi NTT yang bangunan-

bangunannya belum melakukan 

analisis dampak lau lintas. Oleh 

karena itu setiap bangunan 

diwajibkan untuk Menyusun 

dokumen ANDALALIN. Dalam rapat 

juga diharapkan kehadiran dari 

Perijinan. 

 

  Isu yang berikut adalah masih 

tingginya angka kecelakaan lalu 

lintas, dilihat dari data kecelakaan 

dari Ditlantas Polda NTT  masih 

cukup tinggi dari tahun 2019-2020 

dengan kenaikan 3% setiap 

tahunnya. Oleh sebab itu Ditpolda 

NTT brupaya untuk menekan angka 

kecelakaan ini dengan mengadakan 

sosialisasi dan penegakan hukum, 

dan dari BPTD yaitu penanganan 

daerah rawan kecelakaan. Harapan 

kita adalah dengan upaya-upaya itu 

dapat menangani permasalahan 

yang dihadapi Bersama. 

 

  Isu yang berikut adalah jenis 

angkutan yang tidak masuk dalam 

terminal walaupun para petugas 

PAK KRIS 

ORGANDA 

Masih kurangknya sosialisasi 

kepada angkutan umum 



 

telah melakukan tindakan-tindakan 

untuk mencegah hal ini terjadi. 

terutama  untuk masuk ke 

trminal. Kendaraan tidak 

masuk terminal disebabkan 

oleh tidak adanya 

penumpang yang berada di 

terminal terebut sehingga 

banyak angkutan umum 

yang mangkal dititik-titik 

tertentu yang banyak 

penumpangnya, contahnya 

di Oesapa Km. 10. Oleh 

sebab itu harus Bersama-

sama melaksanakan 

Tindakan berupa operasi dan 

sosisalisasi dan memberikan 

arahan secara langsung 

kepada awak kendaraan 

terkait pentingnya masuk ke 

terminal. 

  Isu yang berikut adalah masih 

minimnya sarana angkutan umum. 

Dalam hal ini Dinas Perhubungan 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten 

dan Kota telah berupaya keras 

bagaimana menetapkan kebijakan-

kkebijakan yang berkaitan dengan 

jaringan trayek. Oleh karena itu 

daerah-daerah pemukiman telah 

ditetapkan dalam jaringan trayek 

seperti sekolah, Kampus, pusat 

industri dan seterusnya  walaupun 

secara Surat keputusan Kepala 

DAMRI KOTA KUPANG 

Telah melakukan survey 

Bersama dengan BPTD 

terkait jalur perintis damri 

menuju ke Kupang-Naikliu 

yang sekarang ini jalannya 

sudah bagus dan damri lebih 

di komersilkan. Damri 

bekerjasama dengan AURI 

akan berangkat dari kupang 

ke Motaain yang akan 

dilaksanakan di bulan 

depan. 



 

Daerah, akan tetapi tempat-tempat 

tersebut belum disentuh secara 

langsung oleh operasinya yang 

diakibatkan oleh masih minimnya 

angkutan umum. Hal ini berkaitan 

dengan investor asing untuk 

berminat untuk mrnanamkan 

saham dalam wilayah provinsi NTT 

yang dimana menpunyai sarana dan 

prasarana yang mendukung segala 

bentuk kegiatan dibidang usaha 

peningkatan ekonomi wilayah. 

Contohnya di wilayah liliba dan di 

BTN kolhua belum adanya jaringan 

trayek atau angkutan yang yang 

beroperasi pada wilayah tersebut. 

  Isu yang berikut adalah angkutan 

barang yang mengangkut orang. 

Ketika terjadinya kecelakaan pihak 

jasa raharja tidak melakukan 

pembayayaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, knyataan 

yang dihadapi yaitu di Pulau Flores 

yang Namanya Bus Tong yang 

merupakan pick up yang 

mengangkut orang. 

Angkutan Kota yang memotong 

trayek, hal ini akan di jelaskan oleh 

kepala Bidang lalin Dishub Kota 

Kupang. 

 

 

PAK EKO 

JASA RAHARJA CABANG 

KUPANG 

Terkait kendaraan plat hitam 

yang mengangkut barang 

merupakan diluar dari 

jaminan jasa raharja, untuk 

itu kami terus mendorong 

agar kendaraan angkutan 

barang yang berplat hitam 

ini segera merubah menjadi 

plat kuning. Hal ini kami 

membutuhkan nabntuan 

dari Dishub Kab. Kupang 

untuk melaksanakan operasi   

  



 

 


