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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Palapa 17 A 081236688553

KUPANG
Kode Pos 85111

Kepada
Dari
Tembusan

Nomor
Tanggal
Sifat
Lampiran
Perihal

KAN

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Tirn Konsultasi Publik.

l6 September 2021
Penting.

: Laporan Konsultasi Publik.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 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 noenyangkut 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 Jaran di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Forum ['alu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan
tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan .ialan 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 rneningkatkan peran dalam pembangunan insfrastruktur
jalan melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan PemeliharaanJalan 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 a6alah utnuk
men yel araskan kebuturran pubr ik den gan kemamp uan penye len ggara.

1.2 Dasar Hukum PHJD Nusa Tenggara Timur.
Adapun dasar hukum yang mengatur dalam Program Hibah Jalan Daerah ini yaitu :

1. Lindang Undang rentang ApBN;

2. l-lndang unila*-r Nomor 2i rahun 2014 tentang pemerintahan Daerah:
3. Lindang Unclang Nomor 3g Tahun 2004 tenta,g Jalan:

4' Feraturan Pemerintah Nomor 60 Tal-mn 2008 tentang Sistem pengendalian Inrern
Pemerintah:

5" Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentan-s Flibah llaer:ah:

6' Feraturan Pernerintah Nomor t3 Tahun \afi tentang perubahan Atas
PeraturanPemerintah; Tahun 2008 tentans Rencana Tata Ruans Wilal,ah Nasional:

7' ileraturan Penrerintah Ncmor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasarl

Penyelanggaraan pemerintah l)aeral.r ;

8' Feraturan Pemerintah Nomor 33 Talrun 2018 tentang Peiaksanaan Tusas dan we*enang
Gubernur Sebagai \Vakil pernerinrah pusat:

1



9. Feraturan Presiden Nornor 2 Tahun 20tr5 tentang Rencana Fernbangunan Jangka

Menengah Nasional {RPJtufNl 2*l 5 -201 9 :

Peraturan Menteri Keuangan PMKNo.224lPMK.S7t20rV tentangPengelolaan Hibah dari

Pemerintah Fusat kepada Femerintah Daerah"

1.3 Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai dasar hukum, Peran dan T'ugas FLLAJ Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

L Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam

merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan

angkutan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Mewujudkan kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib,

teratur, dan selamat.

3. Mensinergikan program dan kegiatan antar instansi penyelenggara Ialu lintas dan angkutan

jalan.

4. Memfasilitasi, membantu memberikan solusi dan mendorong penyelesaian masalah lalu

lintas dan angkutan jalan melalui musyawarah untuk mufakat.

5. Menerima masukan dari masyarakat terkait jalan, lalu lintas dan angkutan jalarr.

6. Menyediakan informasi kepada publik terkait jalan. lalu lintas dan angkutan jalan.

7. Melakukan konsultasi publik melalui media masa untuk setiap kegiatan yang berdampak

luas kepada masyarakat.

8. Melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait

dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkurtan jalan.

9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

2.1. Lokasi dan Tempat

Kegaiatarr konsultasi publik ini dilaksanakan di Kantor Direksi KIT, Kecamatan Boleng,

Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada hari Kamis, 16 September 2021. pukul I1.30

Wita.

2.2. Pembahasan

Pembahasan konsultasi publik oleh Sekertariat Forum LLAJ Topik yang dibahas adalah:

a. LatarBelakang

Pembangunan disektor jalan merupakan bagian penting dalam pembangunan Nasional

dan merupakan prasarana transpoftasi utama di Negara kita. Banyak tantangan dan kendala

yang dihadapi Pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan di sektor jalan antara

lain topografi daerah yang berbeda-beda sehingga membutuhkan jenis penanganan yang

berbeda pula. Berdasarkan tantangan dan kendala tersebut maka perlu dilakukan konsultasi

publik antara Pemerintah sebagaipenyelenggara dan masyarakat serta perangkat daerah di

lokasi pengerjaan peningkatan jalan yaitu di Desa Mbuit. Kecamatan Boleng, Kabupaten

Manggarai Barat.

b. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

o Mengacuh pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM) 2015-2019

dan Rencana Kerja Pemerintah 2019.

o Pemerintah Daerah disyaratikan untuk melakukan pembiayaan terlebihbdahulu dengan

mengalokasikannya di dalm APBD tahun anggaran berjalan.

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

kepada Pemda melalui KPPN berdasarkan rekomendasi teknis dari diden Bina Marga

atas hasil verifikasi.

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

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

. Peningkatan sistim dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan melalui

P rov i nc i a l/ Ka h upate n Ro ad Mana ge m e nt sy,\^ t e n t (PMK R S ).

. Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemerintah Provinsi/kabupaten

dalam imlementasi penerapan sistim e- katalog untuk pekerjaan rutin.

o Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan

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

kegi atan pemel iharaan j alan, penanganan keluhan masyarakat/masukan masyarakat dan

penerapaan kesetaraan gender serta keterlibatan kaum marginal misalnya kelompok

disabilitas.

d. Pelaksaan Kegiatan PHJD

I Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas pekerjaan;

r Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ);

o Peran serta aksi nyata masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terutama

keterlibatan Gender dan Kaum f)isabilitas;

o Peran serta kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

e. Diskusi

a Max Don

Dalam Pekerjaan Jalan yang telah dilakukan ini kendala yang dihadapi yakni ada

beberapa segmen yang dilewati atau tidak dikerjakan, hak ini dikarenakan segmen jalan

tersebut telah dikerjakan oleh kontraktor lain namun dihentikan.

Elfrem

Terkait pelaksanaan kegiatan pekerjaan.ialan yang menjadi kendala salah satunya juga

adalah tempat pengambilan bahan material pekerjaan jauh dan juga topografi daerah

tempat pekerj aan .i alan.

Marselinus Tena

Terkait dengan data proyek ini disampaikan melalui CosT paket pekerjaan yang

diupload pada website FLLAJ juga membantu kami untuk mengetahui keseluruhan

progress pengerjaan jalan yang sedang berlangsung.

a

o
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III. HASIL

Kegiatan Konsultasi Publik dengan hasil sebagai berikut:

1. Para oprator, pekerja dan semua yang terlibat dalam program PHJD ini memahami paket-

paket PHJD yang dapat melibatkan masyarakat setempat dan kaum perempuan.

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

perlengkapan jalan berupa LPJU. RPPJ, Marka, Rarnbu, Pagar penyangga Jalan, dan

kebutuhan sarana angkutan umum, khususnya Angkutan Jalan Perintis.

3. FLLAJ mendapat masukan dari para pekerja lapangan terkait pelebaran jalam dan dampaknya.

4. Para Pekeria yang ditemui di kantor Direksi KIT lebih mengenal peran FLLAJ Provinsi NTT.

Terkait pekerjaan jalan yang sedang dilaksanakan, progress sekarang telah menc apai 2,408 o/o

dengan awal mulai pekerjaan bulan maret202l. Kegiatan akan dilaksanakan terus-menerus.
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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 jaian 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 ditibatkan 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 dalarn Kecamatan Bolens.

B. Saran

Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PI{JD dapat menrantaatkan dan

mengelola dana hibah secara tepatiumlah- tepat rvaktu. dan tepat output. Diharapkan juga agar

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

penger.iaan jalan,
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V. PENTTTUP

Dernikian Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak

Kepala Dnias Provinsi NTT untuk digunakan sebagaimana rnestinva. atas petunjuk

disampaikan terima kasih

Kupang, 16 September 2021
KETUA Tlivl KONSULTASI PUBLIK

NIP: 1981 1001 1013
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
I}IITAS PDNHUBUITGA1T

Jl. Palap a 17 I ( 0380 ) 833691 - 831321Fax { 0380 ) 831753 - 823009

KUPANG
NOTULENRAPAT Kode Pos85111

KEGIATAN KONSULTASI PI]BLIK

Tempat

Tanggal

Waktu

Jr"rmlah Peserta Rapat

Hasil Pemtrahasan Rapat

: Dinas Perhubungan Provinsi NTT

: 16 September 2021

: 11.30 Wita

: Sebanyak 15 Orang Peserta Kegiatan Konsultasi Publik

1. Sekertariat FLLAJ

2. Elfrem : Terkait pennasalahan dan kendala yang rnenurut saya sangat menghalangi proses pengerjaan jalan

ini yaitu quari atau tempat penyimpanan material pekerjaan jalan ini jauh dari lokasi pengerjaan, sehingga

pengambilan bahan-bahan cukup memakan waktu.

3. Max Don : Daiam Pekerjaan Jalan yang telah dilakukan ini kendala yang dihadapi yakni ada beberapa

segmen yang dilewati atau tidak dikeri,akan, hak ini dikarenakan segmen jalan tersebut telah

dikerjakan oleh kontraktor lain namun dihentikan.

4. Marselinus Tena : Terkait dengan data proyek ini disampaikan melalui CosT paket pekerjaan yang

diupload pada website FLLAJ juga rnembantu kami untuk mengetahui keseluruhan progress

pengerjaan jalan yang sedang berlangsung.

5. Yohanes Yonas : Program Hibah Jalan Daerah ini sungguh sangat memberikan dampak yang baik

untuk warga sekitar bisa dilihat bahwa setiap harinya lalu lintas jalan selalu ramai dilewati biasanya

sebelum jalan ini di buat jarang sekali terlihat kendaraan. Masyarakt betul- betul merasakan perubahan

setelah adanya jalan ini.

6. Karolus Midin: Terkait pembangunan jalan dimana masyarakat yang terdampak, biasanya kami

melakukan tahapan awal dalam pelaksanaannya yaitu dilaksanakannya perencanaan * kemudian

melakukan koordinasi dengax kepala desa/ aparat desa, biasanya melalui sosialisasi untuk dapat

menyatukan pendapat dan komunikasi yang baik dari kedua belah pihak.



Terkait pekerjaan jalan yang sedang dilaksanakan, progress sekarang telah mencapai 17, 421 %

dengan awal mulai pekerjaan bulan maret 2021. Kegiatan akan dilaksanakan terus menerus secara

bertahap hingga mencapai 100 % pekerjaan fisik jalan. Terkait dengan data proyek ini disampaikan

melalui Cos'I paket pekerjaan yang diupload dalam vi,,ebsite forumllajntt.com.

Notulen Rapat

Yulia Mariana Suni
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