RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2013
TANGGAL 2-4 OKTOBER 2013
Dari hasil diskusi atas materi yang disampaikan dan sidang komisi yang meliputi Komisi
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Komisi Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan, Komisi Bidang Transportasi Perkotaan, dan Komisi Bidang Keselamatan
Transportasi Darat, maka Tim Perumus dengan memperhatikan substansi, isu strategis dan
permasalahan yang disampaikan oleh peserta rakornis dan para narasumber menyepakati halhal sebagai berikut:
1. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di bidang LLAJ, perlu dibentuk sistem
yang terintegrasi antara pengujian kendaraan bermotor, terminal dan jembatan timbang,
termasuk pengujian kendaraan bermotor swasta dan kalibrasi alat uji;
2. Dalam rangka meningkatkan manfaat transportasi, perlu dilakukan langkah optimalisasi
fungsi terminal/stasiun;
3. Dalam rangka pembenahan sistem penyelenggaraan dalam bidang angkutan jalan maka
diperlukan langkah-langkah konkrit oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki
sistem perijinan penyelenggaraan angkutan umum, diantaranya penyusunan NSPK,
pengawasan dan pembinaan ATPM, pembatasan umur kendaraan dan database angkutan;
4. Untuk mengatasi permasalahan angkutan perintis perlu dilakukan sosisalisasi yang intensif
kepada provinsi dan kab/kota mengenai mekanisme proses pelelangan yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi/kab/kota dalam
menyelenggarakan pelelangan dengan benar;
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan angkutan perintis ini diantaranya
pengadaan kendaraan/bus untuk angkutan perintis dilaksanakan oleh pemerintah pusat,
adanya sharing dana antara pemerintah pusat dan daerah, pengoperasian dan perawatan
kendaraan angkutan perintis dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dapat bekerjasama
dengan pihak ke-3;
6. Dalam rangka pembenahan sistem penyelenggaraan dalam bidang pengujian kendaraan
bermotor diperlukan langkah langkah diantaranya sebelum pelaksanaan pengujian
kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak swasta, pemerintah pusat perlu melakukan
pembinaan teknis kepada pemerintah propinsi/kab/kota dan membuat juknis/SOP terlebih
dahulu. Setiap Pemerintah Kab/Kota wajib menyiapkan anggaran perawatan dan kalibrasi
peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan wajib melaksanakan kalibrasi
alat uji kendaraan bermotor sekali dalam setahun. Pemerintah provinsi melakukan
monitoring setahun dua kali terhadap pengoperasian alat uji tersebut. Selanjutnya
Pemerintah pusat diharapkan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam
penyediaan alat uji mekanis;
7. Dalam pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan
diperlukan komitmen dan kesiapan pemerintah daerah dan/atau badan usaha
penyelenggara sarana dan prasarana ASDP dalam bentuk partisipasi pembangunan,
termasuk penyediaan jalan akses pelabuhan, serta anggaran untuk pengoperasian dan
pemeliharaannnya;

8. Dalam pembenahan sistem penyelenggaraan ASDP diperlukan dukungan pemerintah
daerah untuk integrasi pelayanan, meliputi dukungan fasilitas integrasi fisik dan layanan
angkutan dari dan ke pelabuhan penyeberangan, penyusunan petunjuk pelaksanaan /
petunjuk teknis, dan penyempurnaan regulasi khusus ASDP;
9. Dalam upaya peningkatan kinerja transportasi perkotaan, perlu di bentuk “Desk” atau
satuan kerja khusus transportasi perkotaan, yang berfungsi koordinasi, fasilitasi,
monitoring evaluasi dan implementasi terbatas (fill in the gap) transportasi perkotaan
lintas wilayah administrasi sehingga pelayanan transportasi dapat diselenggarakan secara
utuh tanpa kendala batas administrasif;
10. Dalam rangka pembenahan sistem dan peningkatan kinerja angkutan perkotaan,
diperlukan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah yang lebih berpihak
pada penyelenggaraan angkutan umum perkotaan sesuai dengan kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing;
11. Dalam melaksanakan program-program keselamatan perlu didukung kapasitas Sumber
Daya Manusia di tingkat daerah, termasuk di dalamnya tenaga penguji dan auditor jalan;
12. Agar program-program keselamatan di daerah dapat dilaksanakan, dalam perumusan
RPJMD baik tingkat provinsi maupun kab/kota perlu dimasukkan di dalam RPJMD
tersebut;
13. Sosialisasi penanganan keselamatan termasuk tindaklanjut dari RUNK perlu secara lebih
intensif lagi dilakukan terutama bagi para pengambil keputusan;
14. Diusulkan kepada Menteri Perhubungan agar dapat mempertimbangkan adanya
pengusulan prosentase alokasi dana yang diperuntukan dalam pembangunan di sektor
perhubungan;
15. Dalam kaitannya dengan Dana Alokasi Khusus perlu dipertimbangkan kembali bukan
berdasarkan pemerataan daerah tetapi perlu mempertimbangkan juga potensi daerah yang
bersangkutan;
16. Perlu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang tindaklanjut RUNK yang harus
dilaksanakan oleh daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota;
17. Penganggaran terhadap program-program pembangunan di bidang keselamatan
transportasi darat perlu dilakukan pengalokasian dalam penganggaran APBD;
18. Perlu ada asistensi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kab/kota tentang
tupoksi yang terkait dengan keselamatan transportasi darat sehingga dapat diwujudkan
persamaan persepsi dalam pelaksanaannya;
19. Ada pemikiran bahwa guna mendukung program keselamatan dalam RUNK,
mengusulkan agar ditegaskan/dicantumkan dukungan anggaran dalam Undang-Undang
(misalnya, 2% dari APBN seperti pada sektor pendidikan)
Demikian kami sampaikan rumusan hasil Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan
Darat Tahun 2013, semoga dapat menjadi masukan yang berharga dalam menetapkan
kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan, maupun Dinas Perhubungan/LLAJ di wilayah masing-masing.
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