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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 
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pemeliharaan 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 November 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 November ( Terlampir) 

 Absensi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bulan November 

(Terlampir) 

 Dokumentasi rapat anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Rapat Forum LLAJ bulan November 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 NTT 

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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DOKUMENTASI RAPAT BULAN DESEMBER TAHUN 2021 

 

Rapat dilaksanakan pada tanggal 25 November tahun 2021 yang di ruang rapat kantor Dinas 

Perhubungan Provinsi NTT. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Angkutan jalan Dishub NTT 

dan dihadiri oleh sejumlah anggota FLLAJ.  
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Kode Pos : 85111 

NOTULEN RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

TANGGAL  : SELASA , 25 NOVEMBER 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 November tahun 2021 membahas berbagai isu-isu 

yang berkembang di dalam masyarakat. 

                                   
Pelaksanaan rapat : 

 

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. Penerapan Aplikasi PELORMAS dalam wilayah Provinsi NTT. 

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

- Tingginya kerusakan jalan di beberapa Kabupaten dalam Provinsi NTT. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH   PROVINSI   NUSA TENGGARA TIMUR 

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

K U P A N G 
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Pembahasan. 

NO Nama/Instansi Pertanyaan/Masukan/ 

Saran 

Tanggapan  

1 Pak Yohanes 

Taka Dosi 

(Kabid AJ 

Dishub NTT) 

 Gradian ukuran dan 

topografi di Kota 

Kupang yang tidak 

begitu baik sehingga 

air hujan tidak 

langsung menuju 

dataran rendah. 

Pak Don Dacosta 

Perlu adanya kajian terhadap 

topografi serta elevasi tanah sebelum 

melakukan peningkatan jalan dan 

dilengkapi oleh pekerjaan irigasi 

sehingga pada saat terjadinya hujan 

tidak terjadinya genangan pada irigasi 

tetapi diteruskan menuju laut. 

 

   Pak Boyke 

Beberapa titik di Kota Kupang yang 

ruas jalannya memiliki tanajakan yang 

sering mengakibatkan kecelakaan 

seperti di ina boi dan di samping 

Perpustakaan negara. Oleh sebab itu 

perlu adanya rambu dan guard rail 

sebagai pencegahan terjadinya 

kecelakaan. Dalam hal ini perlu 

adanya Kerjasama semua anggota 

FLLAJ khususnya BPTD Wil. XIII NTT 

untuk membeikan masukan dan saran 

terkait pencegahan terjadinya 

kecelakaan. 

   Realisasi kendaraan 

yang layak jalan 

harus di tertibkan 

oleh pihak yang 

berwajib sehingga 

dapat menggurangi 

angka kecelakaan. 

Pak Kris 
Organda 

Organda sedang melakukan 
penerapan tertib kendaraan yang laik 
jalan. Apabila telah ditemukan 
kendaraan yang bermasalah akan 
ditindaklanjuti sesuai hukum dan 
peraturan yang berlaku. Hal ini sering 
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dilaksanakan di terminal dan di 
jembatan timbang.  
 

   Dibuat bordes jalan 

pada jalan yang 

mempunyai tanjakan 

panjang. 

Pak Dili  

Ada beberapa ruas jalan yang 
mempunyai turunan dan tanajakan 
yang curam seperti di ruas jalan 
Provinsi  Ngorang menuju Noa  - Hita 
Kabupaten Manggarai Barat. hal ini 
membutuhkan bordes atau tempat 
untuk menepi apabila terjadi 
kerusakan pada kendaraan. Sering 
terjadi kecelakaan yang diakibatkan 
oleh engine brake. Oleh sebab itu 
perlu juga dipasang rambu tanda 
tanjakan dan turunan tajam sebelum 
memasuki area tersebut dan perlu 
adanya peningkatan terhadap fasilitas 
jalan. 

    BPTD Wil. XIII NTT 

 Pihak BPTD telah melakukan survey 

terhadap kebutuhan jalan dari titik-

titik yang telah disebutkan. Untuk itu 

realisasi pemasangan guardrail dan 

rambu sedang direncanakan. 

 

   Mensosialisasikan 

kepada masyarakat 

tentang bgaimana 

berlalu lintas  yang 

baik dan benar. 

Ditlantas Polda NTT 

Ibu Ratna 

Kami telah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dan sekolah-

sekola agar patuh berlalu lintas dan 

bagaimana cara berlalu lintas yang 

baik dan benar. Hal ini dilaksanakan 

untuk menanamkan sejak dini kepada 

anak-anak utnuk tertib berlalu lintas. 

Hal ini juga dilaksanakan untuk 

mencegah serta menekan angka 

kecelakaan yang terjadi di tahun 
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sebelumnya. 

   Kurangnya 

komunikasi antara 

mitra yang dimana 

marka yang dipasang 

apakah sudah 

mempunyai ijin atau 

belum. 

Wakil Ketua FLLAJ NTT 

Seperti yang telah terjadi didepan 

transmart Jln. W. J. lalamentik rambu 

yang terpasang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diijinkan. Oleh sebab 

itu secretariat FLLAJ telah bersurat 

kepada pengembang untuk segera 

melakukan pencabutan terhadap 

rambu tersebut. Adapun beberapa 

titik jalan yang memiliki pendobelan 

rambu jalan sehingga dapat 

membingungkan para pengguna jalan. 

Hal ini sedang di kaji oleh BPTD Wil. 

XIII NTT untuk melakukan pencabutan 

rambu yang tudak sesuai. Untuk 

selanjutnya dimohon sebelum 

melakukan pemasangan rambu segera 

berkoordinasi terkait spesifikasi bahan 

dan rincian sesuai ketentuan. 

2 Pak Antonio. A. 

Fernandes 

Terkait penerapan 

Aplikasi 

PELORMAS yang 

dikelola oleh FLLAJ 

NTT telah 

dilaksanakan 

launching serta 

bimbingan dari pihak 

VITAC Pusat 

sehingga perlu di 

bahas terkait 

penggunaan aplikasi 

kepada seluruh 

anggota FLLAJ NTT.  

Pak Dili 

Hal ini akan sangat baik bagi 

masyarakat sehingga perlu adanya 

kerja sama dari berbagai pihak 

khususnya keli pilar yang telah 

ditentukan dalam SK Gubernur NTT. 

   Yohanes Taka Dosi 

Aplikasi ini sangat membantu bagi 
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masyarakat untuk bisa melaporkan 

persoalan yang terjadi secara 

langsung dan akan ditindaklanjuti oleh 

secretariat FLLAJ untuk 

direkomendasikan kepada pihak 

terkait untuk ditindaklanjuti. 

 

   Petrus Yarid  

Bapak ibu dapat mengintal aplkasi 

PELORMAS NTT dari google playstore. 

Untuk penggunaannya nanti akan 

kami skeretariat FLLAJ membantu 

untuk bagaimana cara mengunakan 

aplikasi ini. 

 

 

  Kupang 25 November 2021 
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