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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 Agustus 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 Agustus ( Terlampir) 

 Absensi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bulan Agustus 

(Terlampir) 

 Dokumentasi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

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

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

yang dilarang, tidak memiliki izin operasi, dan kendaraan tidak laik jalan. Dalam rapat ini  

membahas keluhan masyarakat yang diterima  pada bulan Juni - Agustus 2021  yang 

belum  ditindaklanjuti dan dalam rapat ini juga angota FLLAJ menyepakati untuk 

merekomendasikan pihak terkait  menindaklanjuti keluhan masyarakat. Oleh sebab itu 

dalam rapat ini mengharapkan masukan-masukan dari setiap anggota FLLAJ untuk 

memperoleh hasil yang maksimal yang merupakan solusi dari keluhan masyarakat.  

b. Menerima Pengaduan Masyarakat. 

Selama bulan Agustus 2021, jumlah pengaduan/masukan dari masyarakat  kepada 

penyelenggaraan LLAJ melalui Website FLLAJ atau Media Sosial Lainnya  sebanyak 4 

(empat) pengaduan, , adapun pengaduan masyarakat selama bulan Juli sebagaimana pada 

tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 Daftar pengaduan masyarakat bulan Agustus 2021 

No Asal 

Pengaduan 

Gend

er 

L/P 

Isi Pengaduan Tanggal  Tindak Lanjut 

Pengaduan 

Rekomendasi 

1 Petrus 

Alang 

L Menyangkut 

Jalan rusak yang 

berada di ruas 

Jalan TDM, 

mohon di 

perbaiki 

 

 

15 

Agustus 

Sekretariat telah 

membahas keluhan ini 

dan telah di tanggapi oleh 

PUPR NTT dengan akan 

menganggarkan dana 

untuk memerbaiki jalan 

yang rusak pada ruas jalan 

ini. 

PUPR NTT 

2 Boyke L Traffic light 

pertigaan depan 

swalayan 

cemara indah jl. 

Lalamentik, 

sebaiknya 

kendaraan yang 

dari arah cak 

doko lurus ke 

kantor gubernur 

diperbolehkan 

langsung tanpa 

mengikuti lampu 

lalin. karna bisa 

menimbulkan 

kemacetan 

sampai pertigaan 

palapa. 

13 

Agustus 

Sek. FLLAJ  telah 

mengkonfirmasi kepada 

bapak Boyke bahwa 

pengadaun tersebut 

dengan kondisi lapangan 

yang telah di survey oleh 

Sekretariat FLLAJ telah 

sesuai dengan apa yang di 

sampaikan oleh pengadu, 

bahwa kendaraan yang 

dari arah Jl.cak doko 

menuju kantor Gubernur 

tidak mengikuti isyarat 

lampu. 

 

3 Boyke L Rambu dilarang 

belok kiri setelah 

jembatan liliba 

kearah bandara 

sebaiknya di 

pindahkan saja 

kalo memang 

sudah tidak 

difungsikan. 

22 

Agustus 

Telah dibahas dalam rapat 

dan telah di 

rekomendasikan kepada 

Dinas Perhubungan Kota 

Kupang 

Dinas 

Pehubungan 

Kota Kupang 
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4 Boyke L Rambu lalu 

lintas tentang 

traffic light dari 

arah walikota 

dan dari arah 

Flobamora Mall 

di masing-

masing ada 2 

buah 

berdempetan, 

sebaiknya 

dicopot yg lama 

25 

Agustus 

Telah dibahas dalam rapat 

dan telah di 

rekomendasikan kepada 

Dinas Perhubungan Kota 

Kupang 

Dinas 

Pehubungan 

Kota Kupang 

 

Tabel 2.2. Bukti Pengaduan Masyarakat Bulan Agustus 

     Berikut adalah beberapa foto bukti pengaduan dari masyarakat kepada forum LLAJ : 

No

. 

Asal 

pengaduan 

Tanggal Bukti pengaduan 

1 Petrus 

Alang 

15 

Agustus 
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2 Boyke 22 

Agustus 

 

3 Boyke 25 

Agustus 
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c. Mempublikasikan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui media sosial berupa 

website dan facebook. 

1. Website 

           https://forumllajntt.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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. 

https://forumllajntt.com/
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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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BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dalam kegiatan rapat bulan Agustus Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah 

merekomendasikan instansi terkait untuk menindaklanjuti keluhan. 

B. Saran  

- Diharapkan seluruh angota Forum LLAJ dan Kelompok Kerja memberikan masukan-

masukan yang merupakan ide-ide strategis untuk meningkatkan pembangunan dalam 

wilayah Provinsi NTT yang lebih maju dan sejahtera. 

- Mengharapkan seluruh anggota Forum LLAJ untuk mrnindaklanjuti permasalahan 

langsung di lapangan agar lebih mudah mendapatkan solusi dari keluhan-keluhan yang 

dirangkum. 

- Anggota FLLAJ lebih sering memantau permasalahan dan memaparkan masalah yang 

ditemukan pada rapat-rapat bulanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT BULAN AGUSTUS  

 

 



 

DAFTAR HADIR RAPAT BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTULEN RAPAT BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 

 

 

  

 

Kode Pos : 85111 

NOTULEN RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

TANGGAL  : SELASA, 31 AGUSTUS 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 Agustus tahun 2021 membahas berbagai isu-isu yang 

berkembang di dalam masyarakat,  

                                   
Pelaksanaan rapat : 

Kepala Bidang LLJ Dinas Perhubungan  Prov. NTT Bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota kupang 

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. Mengharapkan dalam diskusi ini peserta rapat dapat memberikan 

masukan dan saran dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan penyelengaraan transportasi 

dalam wilayah Provinsi NTT. 

Ada dua agenda dalam diskusi dalam rapat ini yaitu :  

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

penyelenggaraan transportasi. 

2. Pembahasan keluhan masyarakat dalam wilayah Provinsi NTT. 

3.  

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

- Belum tersedia sarana angkutan umum masal di KSPN Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai 

Barat. 

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

- Tingginya kerusakan jalan di beberapa Kabupaten dalam Provinsi NTT. 

- Unit pengujian kendaraan bermotor belum optimal. 

- Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan. 

PEMERINTAH   PROVINSI   NUSA TENGGARA TIMUR 

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

K U P A N G 
 



 

- 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. 

- Belum optimalnya sosialisasi Andalalin. 

- Angktan AKDP, Angkot Angkdes, tidak masuk terminal/mangkal di luar terminal. 

- Mnimnya investasi sarana angkutan umum. 

- Angkutan barang yang masih mengangkut barang. 

 

Pembahasan. 

 

NO Nama/Instansi Pertanyaan/Masukan/ 

Saran 

Tanggapan  

1 Pak Bernadinus 

Bere 

(kepala Dinas 

Perhubungan 

Kota Kupang)  

Terkait parkir di Kota kupang, terdapat 

kurang lebih 200 tempat parkir baik itu 

khusus maupun umum yang selama ini 

dikelola oleh Pemerintah Kota dan di 

Kelola lagi oleh juru parkir untuk 

membantu kelacaran lalu lintas 

walaupun titik parkir ada yang masih 

illegal yang selama ini belum dikelola 

dengan baik. Pada situasi Covid 19 ini 

para pengelola terlambat atau lalai 

dalam pembayaran yang tidak 

menggunakan karcis. Apabila terdapat 

hal seperti itu janganlah membayar 

kepada pengelola. Melalui Forum ini 

apabila menemukan adanya juru parkir 

yang tidak menggunakan karcis segera 

melaporkan hal ini. 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ 

NTT) 

Apabila adanya parkir 

yang dikelola tidak 

memeliki karcis langsung 

dilaporkan untuk 

ditidaklanjuti 

  Terkait pengaduan di terminal Belo 

Kota Kupang, adanya angkutan yang 

tidak sampai ke terminal, hal ini 

diakibatkan tidak adanya penumpang 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ 

NTT) 



 

di dalam terminal sehingga para awak 

kendaraan tidak masuk ke terminal. 

Untuk itu dalam Forum ini dapat 

memberikan masukan dan saran untuk 

menemukan solusi dari masalah ini. 

Dinas Perhubungan Kota telah 

mendapatkan informasi bahwa bahwa 

terjadi pelanggaran akibat 

penyimpangan jalur trayek, pihak 

Dinas Perhubungan Kota telah 

menempatkan petugas untuk 

mengamankan pelanggaran ini, akan 

tetapi apabila tidak adanya petugas 

para awak kendaraan melakukan 

pelanggaran lagi, sehingga bagaimana 

caranya dalm forum ini membuat 

kesepakatan untuk menambah rambu 

dan marka untk memperkecil jumlah 

pelanggaran yang dilakukan oleh para 

awak kendaraan. Oleh sebab itu jalan 

ini merupakan jalan Nasional maka 

merharapkan kepada Balai Pengelola 

Jalan Nasional Wilayah IX NTT untuk 

memasang rambu yang dimaksud. 

Pada ruas jalan RingRoad  

terjadi penyimpangan 

untuk itu perlu adanya 

rekayasa ruas jalan 

sehingga tidak ada ruang 

bagi kendaraan untuk 

berputar arah. 



 

  Terkait terminal tipe B oebobo Kota 

Kupang, terdapat dua pungutan 

tehadap angkutan umum dalam Kota 

yaitu tarif dari Pemerintah Provinsi Rp. 

2000, sedangkan Pemerintah Kota Rp. 

10.000 dan ini menjadi pengeluhan 

terjadi pendobelan, akan tetapi 

Pemerintah  telah melakukan 

sosialisasi terkait pendobelan 

pungutan ini sehingga tidak adanya 

kekeliruan dari pemilik kendaraan 

umum. Dari masalah ini pihak 

Pemerintah akan mengarahkan BUS 

AKDP untuk menurunkan penumpang 

di terminal sehingga angkutan umum 

mendapatkan insentif dari penumpang 

BUS AKDP. 

 

  Banyak pickup yang masuk dalam Kota, 

hal ini merupakan ilegal karena 

kendaraan ini dilarang masuk ke Kota 

untuk beropeasi dari Kabupaten 

Kupang. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya parkir liar sehingga 

berpotensi akan adanya kemacetan di 

beberapa titik. Ada juga pungutan di 

Batas Kota terhadap pickup ini 

sehingga para awak kendaraan 

menganggap hal ini merupakan 

legalitas bagi mereka untuk masuk 

beroperasi dalam Kota Kupang. Untuk 

itu dalam Forum ini perlu untuk mecari 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ 

NTT) 

Mengharapkan kepada 

Organda provinsi untuk 

mengamankan setiap 

angkutan liar serta yang 

melanggar aturan dengan 

memberikan arahan dan 

pembinaan. 

Seperti yang terjadi di 

depan pasar oeba. 



 

solusi yang untuk menyelesaikan 

permasalahan Bersama-sama. 

   Terkait halte yang ada di Kota kupang 

ini semuanya belum memenuhi kriteria 

sehingga bus yang akan beroperasi 

belum terlaksanakan akibat 

permasalahan ini. Telah melakukan 

percobaan untuk beroperasi selama 1 

minggu akan tetapi jumlah ouput 

bahan bakar lebih besar dari input. 

Untuk itu kendaraan ini digunakan 

untuk angkutan wisata saja. 

 

2 Pak Robert Tail 

BPTD Will XIII 

NTT 

 

Untuk KSPN Labuan Bajo telah 

diusulkan ke Pemerintah Pusat dan di 

tindaklanjuti oleh Dirktorat Sarana 

Transportasi Darat terkait dengan 

angkutan listrik yang akan beroperasi 

di Kabupaten Manggarai Barat. 

Hal ini merupakan daerah wisata yang 

sedang dilihat oleh Presiden RI untuk 

dikelola dengan baik dimana 

banyaknya pengunjung atau turist 

yang datang bisa mendapatkan 

pelayanan dibidang transportasi yang 

baik. 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 

Mengucapkan 

terimakasih kepada BPTD 

Wil. XIII NTT yang telah 

mengusulkan untuk 

mengadakan transportasi 

listrik yang dioperasikan 

di labuan bajo. 

  Terkait dengan ODOL, masih 

melakukan Tindakan secara persuaif 

saja, belum sampai ke Kabupaten-

Kabupaten yang berpotensi melakukan 

pelanggaran yang akan ditidaklanjuti 

sesuai hukum yang berlaku. 

 



 

  Kerusakan jalan akibat tanki air, hal ini 

perlu adanya Tindakan dari 

Pemerintah Kota dengan 

mengeluarkan ijin mengelola air tanah. 

Apabila adanya pengembang yang 

ingin mengajukan usaha harus 

memenuhi syarat-syarat misalnya 

punya drainase yang bagus sehingga 

air tidak mengalir sampe ke badan 

jalan maupun bahu jalan yang 

berpotensi mengakibatkan kerusakan 

jalan. Contoh kasus di pohon duri jln. 

Timor Raya Kota Kupang. 

 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 

Terkait kerusakan jalan 

ini perlu adanya drainase 

pada ruas jalan terkait 

sehingga air tidak masuk 

dan tergenang diatas 

badan jalan. 

Mengiformasikan kepada 

pihak terkait untuk 

menindaklanjuti 

permasalahan ini 

sehingga dapat 

mengurangi angka 

kecelakaan. 

  Pengujian kendaraan yang belum 

optimal.  Dalam provinsi NTT baru ada 

5 kabupaten yang memeliki alat uji 

kendaraan yang terakreditasi melalui 

system Bukti lolos Uji Elektronik 

(BLUE).  

Pemerintah Pusat jugat elah 

membantu Provinsi NTT dengan 

memberikan  1 unit mobil pengujian 

keliling yang saat ini dilaksanakan di 

Kabupaten Kupang selama 45 hari, 

Kabuapen TTU, dan Seterusnya akan 

beroperasi di wilayah Pulau Timor. 

Pemerintah Pusat akan memberikan 

penambahan 1 unit kendaraan alat uji 

 



 

kendaraan bermotor yang akan 

beroperasi di wilayah Flores. 

  Terkait permintaan fasilitas pengujian 

kendaraan bermotor telah disediakan 

dengan kendaraan uji keliling yaitu 

untuk  Kabupaten Kupang, TTS,TTU dan 

Malaka. 

 

  Terkait pendobelan rambu dan marka 

serta kerusakan LPJU sedang 

dilaksanakan pembersihan. 

 

3 Ibu arina  

(Ditlantas Polda 

NTT) 

Ditlantas Polda NTT telah bersurat 

kepada Dinas Perhubungan Kota dan 

provinsi untuk menindaklanjuti 

permasalahan terkait rambu isyarat 

belok kiri mengikuti. Dinas 

Perhubungan telah memasang rambu 

tersebut sehingga penyelenggaraan 

transportasi dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

  Terkait angkutan umum yang parkir 

didepan jalan masuk rumah jabatan 

kami telah menempatkan personil 

untuk mengamankan kendaraan yang 

melanggar. Akan tetapi hal ini tidak 

membuat jera para awak kendaraan 

sehingga perlu adanya masukan dan 

saran dari anggota forum. Kami juga 

telah menempatkan personil di jalan 

depan pasar Oeba untuk 

mengamanakan pickup yang parkir 

Pak. Antonio. A. 

Fernandes 

(Wakil Ketua FLLAJ NTT) 

Pihak FLLAJ bersama 

Dishub NTT telah 

memasang pembatas 

jalan di ujung halte depan 

Rujab Wakil Gubernur 

sehingga tidak ada lagi 

kendaraanangkutan 

umum yang parkir di 



 

sehingga tidak menyebabkan 

kemacetan yang panjang. 

depan Rujab Wakil 

Gubernur. 

   Dalam kota kupang sedang diadakan 

pembangunan Gedung yang banyak, 

terkait dengan hal ini perlu adanya 

ANDALALIN sebelum pengembang 

membangun bangunan. Diharapkan 

kepada tim penilai ANDALALIN untuk 

bekerjasama dengan pihak terkait 

sehingga para pengembang dapat 

diarahkan untuk melakukan 

ANDALALIN. Hal ini dilaksanakan untuk 

mengurangi angka kemacetan dan 

angka kecelakaan akibat 

kesemrawutan kendaraan di ruas jalan 

yang memeliki dampak kemacetan. 

 

4 Pak don. Da 

Costa 

Terkait dengan kendaraan yang umum 

yang melakukan pelanggaran, 

sebenarnya pemilik kendaraan 

mengikuti aturan yang 

diberlakukankan terkait 

penyelenggaraan transportasi, akan 

tetapi yang menjadi permasalahan itu 

adalah para awak kendaraan yang 

dimana tidak memahami aturan-

aturan yang mengatur lalu listas serta 

aturan terkait jalur trayek kendaraan 

tersebut. 

 



 

  Terkait jalan rusak yang disebabkankan 

oleh tanki air yang masuk keluar dari 

perusahaan sumur bor perlu 

ditindaklanjuti dengan memberikan 

arahan serta teguran agar segera 

membuat drainase yang layak untuk 

mencegah air mengalir ke atas badan 

jalsn maupun badan jalan. Apabila ada 

lagi pengembang memasukankan 

permohonan ijin untuk melaksanakan 

kegiatan pengeboran air minum maka 

pihak yang mengeluarkan ijin harus 

memberikan syarat yaitu mengadakan 

drainase yang layak  kepada 

pengembang.  

 

5 Pak yanto 

Jasa Raharja 

Cabang Kupang 

Persaingan pemilik angkutan umum 

yang memiliki ijin serta yang tidak 

memiliki ijin. Hal ini mengakibatkan 

kerugian bagi pemilik kendaraan yang 

memiliki ijin karena telah membayar 

akan tetapi masih ada persaingan 

dengan yang tidak membayar. Oleh 

sebab itu perlu adanya tindak lanjut 

dari pihak terkait untuk menertibkan 

angkutan-angkutan yang tidak 

memiliki ijin 

 

 



 

 


