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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA 
FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (FLLAJ) 
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Kepada : Yth. PPK Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja 
Dari : Ketua FLLAJ Kabupaten Tana Toraja 
Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022 
Nomor : 090/ 12/FLLAJ-TT/X/2022 
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal  : Laporan Hasil Monitoring atas paket kontrak PHJD termasuk 
   pemeliharaan rutin dengan swakelola 
 
 

Pada hari rabu s/d sabtu  tanggal Dua Puluh enam s/d dua sembilan Bulan Oktober 

2022 telah dilaksanakan monitoring atas paket kontrak PHJD termasuk pemeliharaan rutin 

dengan swakelola yang dilaksanakan oleh anggota forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Kabupaten Tana Toraja di ruas jalan paket PHJD Tahun Anggaran 2022. Anggota yang 

melaksanakan kegiatan monitoring terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Kabupaten Tana Toraja sebagai penanggung jawab kegiatan 

pekerjaan jalan, Pokja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tana Toraja. 

Kegiatan dilaksanakan pada lokasi pekerjaan pemeliharaan rutin, Backlog dan Minor 

Work, Pemeliharaan berkala, Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan dengan skema 

pendanaan PHJD, yang terdiri dari 2 paket PHJD  

1. Paket I Rehabilitasi jalan ruas Makale – Sapandeata, Cs 

 Makale- Sapandeata 

 Tokalimbuang – Tilangnga 

 Dalam kota Sangalla  

 Lapandan – Tarongko 

 Lemo – Rorre 

 Tetebassi – Kondoran 

 Kia’tang - Batupapan 

2. Paket 2 rehabilitasi jalan ruas Kaduaja – Pa’buaran, Cs 

 Kaduaja – Pa’buaran 

 Sillanan – Ra’pu Pa’buaran 

 Maulu – Pangdo 
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 Paku – Pangleon 

 Botang – Lapandan 

 Kondoran – Makula 

 Makale – Kondoran 

 

Poin-poin yang menjadi perhatian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi paket 

kontrak PHJD ini adalah kondisi eksisting jalan (kondisi badan jalan, drainase jalan, bahu 

jalan, jarak pandang tikungan serta tanjakan dan prasarana utilitas).Hasil dari kegiatan 

tersebut secara rinci telah terlampir. 

FLLAJ Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan monitoring atas paket kontrak 

PHJD termasuk pemeliharaan rutin dengan swakelola serta tersedia laporan kegiatan. 

Kesimpulan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan adalah : 

1. Saran dan masukan yang telah disampaikan oleh tim monev dan independen asesor 

agar dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan 

pekerjaan paket PHJD yang telah dilaksanakan. 

2. Perbaikan saluran air, drainase, bahu jalan dan fasilitas keselamatan jalan yang 

menjadi perhatian utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. 

3. Kegiatan ini juga salah satu upaya dalam mengurangi titik-titik rawan kecelakaan 

dengan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan sarana pendukung serta 

mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan jalan atas paket kontrak PHJD Tahun 

Anggaran 2022. 

 

Demikian hasil kegiatan monitoring dan evaluasi paket pekerjaan PHJD yang telah 

dilaksanakan untuk dilaporkan, terima kasih. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

 

Ruas : Makale - Sapandeata 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan 

Rutin/ Rutin kinerja 

(10,30 km) 

00+500 

s/d 

10+030 

- Bahu Jalan kiri – 

kanan semak dan 

rumput masih tinggi 

sehingga  bahu jalan 

kurang kelihatan 

- Pada beberapa titik 

drainase dipenuhi 

dengan tanah dan 

daun pohon serta 

sampah yang 

menghalangi aliran air 

yang berpotensi 

menyebabkan 

kerusakan badan 

Pemasangan fasilitas 

keselamatan jalan 
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jalan 

- Banyak blackspot 

- Banyak badan jalan 

yang rusak berat 

2.  Pengaspalan 00+000 

s/d 

000+000 

- Jalan sudah mantap Pemasangan fasilitas 

keselamatan jalan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Dalam kota Sangalla’ 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan 

rutin/Rutin kinerja 

 - Bahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput masih 

tinggi 

- Badan dan bahu jalan 

sempit 

- Pemangkasan rumput 

pada bahu jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan saluran 

drainase 

- Perbaikan visibilitas 

- Sebaiknya dilakukan 

pelebaran jalan 

karena masih sempit 

- Pemasangan rambu-

rambu lalu lintas dan 

rambu petunjuk 

pendahulu jurusan di 

simpul 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : To’kalimbuang - Tilangnga 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan 

rutin/Rutin kinerja 

 - Bahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput masih 

tinggi 

- Badan dan bahu jalan 

sempit 

- Pemangkasan rumput 

pada bahu jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan saluran 

drainase 

- Perbaikan visibilitas 

- Sebaiknya dilakukan 

pelebaran jalan 

karena masih sempit 

- Pemasangan rambu-

rambu lalu lintas dan 

rambu petunjuk 

pendahulu jurusan di 

simpul 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Kia’tang - Batupapan 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan 

rutin/rutin kinerja 

 - Mmbahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput masih 

tinggi sehingga bahu jalan 

kurang kelihatan 

- Pada beberapa titik 

drainase dipenuhi dengan 

tanah dan daun pohon 

serta sampah yang 

menghalangi aliran air 

yang berpotensi 

menyebabkan kerusakan 

badan jalan 

- Pemangkasan rumput pada 

bahu jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

saluran/drainase 

- Perbaikan visibilitas 

- Pemasangan rambu 

petunjuk pendahulu jurusan 

simpul 

 

2.  Pengaspalan  - Jalan sudah mantap - Pemasagan rambu batas 

muatan karena banyak mobil 

proyek yang keluar masuk 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Lapandan - Tarongko 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Penimbunan badan 

jalan dan pengaspalan 

 - Ketinggian antara jalan 

provinsi dan jalan 

kabupaten sudah sama 

- Jalan mantap 

- Bahu jalan belum di timbun 

atau di rabat  

- Perlu pemasangan 

RPPJ di titik simpul 

- Penimbunan bahu 

jalan atau rabat beton 

- Pemasangan rambu 

petunjuk pendahulu 

jurusan di simpul 

 

 

 

 

2.  Drainase  - Drainase jalan sudah rusak 

atau tertimbun material 

tanah dan sampah 

- Tanjakan 

- Perlu diuat drainase 

- Pemasangan rambu-

rambu lalu lintas 

beruoa rambu-rambu 

peringatan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Tetebassi - Kondoran 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan rutin/rutin 

kinerja 

 - Badan jalan yang rusak 

berat 

- Penimbunan badan jalan 

- Perbaikan visibilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pengaspalan  Jalan sudah mantap Pemasangan rambu 

batas muatan proyek 

yang keluar masuk 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Sillanan – Ra’pu Pa’buaran 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pengaspalan  - Kondisi aspal yang 

sudah rusak 

- Banyak bagian jalan 

yang berlubang 

Pengaspalan 

dilakukan secepatnya 

agar aktifitas 

masyarakat tidak 

terganggu dan tidak 

membahayakan 

pengguna jalan 

 

 

2.  Pemeliharaan 

rutin/rutin kinerja 

 - Bahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput 

masih tinggi sehingga 

bahu jalan kurang 

kelihatan 

- Banyak tikungan dan 

tanjakan 

- Pemangkasan 

rumput pada bahu 

jalan 

- Perbaikan 

visibilitas 

- Pemasangan 

fasilitas 

keselamatan jalan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Kaduaja – Pa’buaran 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Penimbunan badan jalan  Badan jalan sudah dilakukan 

penimbunan 

Secepatnya di aspal  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pemeliharaan rutin/rutin 

kinerja 

 Kondisi jalan sudah bagu - Bahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput 

masih tinggi sehingga 

bahu jalan tidak 

kelihatan 

- Pada beberapa titik 

drainase dipenuhi 

dengan tanah dan daun 

pohon serta sampah 

yang menghalangi aliran 

air yang berpotensi 

menyebabkan 

kerusakan jalan 
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3.  Drainase  - Drainase buntu, saluran 

dipenuhi tanah 

- Jalan dipenuhi dengan tanah 

pada saat terjadi hujan 

- Normalisasi saluran dan 

drainase 

- Meninggikan badan 

jalan agar tidak 

terendam air 

- Tanggul penahan dibuat 

agak tinggi agar dapat 

menahan tanah yang 

longsor 

- Perlu penebangan 

pohon yang menutupi 

jalan 

 

4.  Pembuatan plat duiker  - Plat duiker tidak ada 

sehingga air muerusak badan 

jalan 

- Drainase untuk membuang 

air ke duiker tidak memadai 

- Plat duiker pada bagian akhir 

jalan yang bersimpul dengan 

jalan provinsi tidak ada 

 

- Pemasangan tanda 

peringatan berupa 

peringatan ada 

jembatan dan tanjakan 

- Pemasangan fasilitas 

keselamatan jalan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Maulu - Pangdo 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Penimbuna badan 

jalan 

 - Badan jalan sudah 

bagus setelah 

dilakukan 

penimbunan 

Jalan secepatnya di 

aspal agar tidak 

mengganggu akses 

masyarakat 
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2.  Pemeliharaan 

rutin/rutin kinerja 

 - Bahu jalan kiri-kanan 

semak dan rumput 

masih tinggi sehingga 

bahu jalan kurang 

kelihatan 

- Pemangkasan 

rumput pada bahu 

jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

saluran/drainase 

- Perbaikan 

visibilitas 

- Pemasangan 

fasilitas 

keselamatan jalan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Paku - Pangleon 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pemeliharaan rutin/rutin 

kinerja 

 

 - Bahu jalan kiri-kanan semak 

dan rumput masih tinggi 

sehingga bahu jalan kuramg 

kelihatan 

- Pada beberapa titik drainase 

dipenuhi dengan tanah dan 

daun pohon serta sampah 

yang menghalangi aliran air 

yang berpotensi 

menyebabkan kerusakan 

badan jalan 

- Banyak black spot 

- Banyak badan jalan yang 

rusak berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pemangkasan rumput 

pada bahu jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

saluran/drainase 

- Perbaikan visibilitas 

- Pemasangan rambu-rambu 

lalu lintas berupa cermin 

cembung dan rambu-

rambu peringatan tikungan 
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2.  Drainase  - Drainase jalan sudh rusak 

- Tanjakan 

- Perlu dibuat drainase 

- Pemasangan rambu-rambu 

lalu lintas berupa rambu-

rambu peringatan  
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Botang - Lapandan 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pengaspalan 

(6,17 km) 

00+000 s/d 

000+000 

- Kondisi aspal yang 

sudah rusak 

- Ada bagian jalan yang 

dilakukan pengerukan 

untuk menurunkan 

badan jalan agar tidak 

terlalu mendaki di bagian 

akhir 

 

 

- Pengaspalan 

dilakukan dengan 

sangat cepat 

- Pemasangan 

failitas 

keselamatan jalan 

 

 

 

2.  Pemeliharaan 

rutin/ rutin 

kinerja  

 

 - Bahu jalan kiri – kanan 

masih tinggi 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

- Perbaikan 

visibilitas 

- Pemangkasan 

rumput pada bahu 

jalan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Kondoran - Makula 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

1.  Pengaspalan  Jalan sudah mantap Pemasangan fasilitas 

keselamatan jalan 

dan rambu penunjuk 

arah ke objek wisata 

Makula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pemeliharaan 

rutin/rutin kinerja 

 Bahu jalan kirisemak dan 

rumput masih perlu 

dibersihkan 

- Pemangkasan 

rumput pada bahu 

jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

saluran air pinggir 

jalan 

- Perbaikan 

vasibilitas 

- Pemasangan 

rambu-rambu lalu 
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lintas berupa 

cermin cermin dan 

rambu-rambu 

peringatan 

tikungan 
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DAFTAR MONITORING DAN EVALUASI 

Ruas : Makale - Kondoran 

Status : Kabupaten 

Fungsi : Kolektor Primer 

No. Pekerjaan STA Kondisi Masukan Dokumentasi 

 

1.  Pemeliharaan 

rutin/rutin kinerja 

(8,64 km) 

 - Bahu jalan kiri – 

kanan semak dan 

rumput masih ada 

sehingga bahu jalan 

kurang kelihatan 

- Pada beberapa titik 

drainase dipenuhi 

dengan tanah dan 

daun pohon serta 

sampah yang 

menghalangi aliran air 

yang berpotensi 

menyebabkan 

kerusakan badan 

jalan 

- Banyak black spot 

- Pemangkasan 

rumput pada bahu 

jalan 

- Normalisasi dan 

pembersihan 

saluran / drainase 

- Perbaikan 

visibilitas 

- Pemasangan 

rambu-rambu lalu 

lintas berupa 

cermin cembung 

dan rambu-rambu 

peringatan 

tikungan 

 

2.  Pengaspalan  - Masih banyak 

galian/pengerukan 

badan jalan yang 

belum diaspal 

- Jalan 

secepatnyaa 

diaspal agar tidak 

mengganggu 

akses masyarakat 
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dan akses ke 

objek wisata 

Makula  

 

 


