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LАMPIRАN 

 

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara 

1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi meurut saudara?apakah menurut 

saudara komunikasi antara bapak dengan bagian pusat itu cukup penting 

2. Bagaimana komunikasi saudara dengan bagian pusat tentang pembagunan 

jalan nasional di Kabupaten Ende? 

3. Mengapa dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dibutuhkan 

komunikasi ? 

4. Bagaimana keterlibatan Satuan Kerja PJN dalam pembangunan Jalan 

Nasonal diKabupaten Ende? 

5. Apakah keterlibatan satker dalam pembangunan jalan nasional berjalan 

dengan baik? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jalan nasional khususnya di 

kantor satker ini? 

7. Bagaimana keepakatan dan Komitmen bapak selaku kepala satker dalam 

pembangunan jalan nasional ? 

8. Komitmen apa yang sudah bapa buat dalam koordinasi dengan bagian 

pusat ? 

9. Perubahan apa yang sudah terjadi setelah adanya koordinasi daalam 

pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende? 

10. Adakah factor penghambat dan pendukung dalam koordinasi (komunikasi) 

pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende dengan pemerintah pusat? 
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Lampiran 2 : Transkip Hasil Wawancara 

Narasumber Pertama 

Nama  : Sutrisno, ST, MT 

Jabatan : Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov NTT 

Hasil jawaban Wawancara : 

1. “ jadi begini ya dek, saya jelaskan dulu. Kementrian PUPR itu mempunyai 

balai diseluruh propinsi, di kita provinsi NTT balainya ada di Kupang, dan 

disetiap balai terdapat satker-satkernya masing-masing, di NTT ada 4 

satker nah untuk satker kita ini masuk dalam satker wilayah IV” 

2. “ Koordinasi yang mereka buat sesuai dengan standar operasonal yang 

mereka punya. Untuk komunikasi yang mereka lakukan dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam hal ini Bupati beserta 

perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengadaan barang 

dan jasa, mereka melakukan Komunikasi secara langsung” 

3. “ Dalam pertemuan jika terdapat pelebaran ataupun kerusakan diekitaran 

jalan nasional, satker ini juga berhak dalam pemeliharaan itu dan tentu ada 

komunikasi antara satker dengan pemerintah daerah. Komunikasi ini tidak 

secara langsung harus via zoom apalagi saat pandemic seperti ini” 

4. “Kasatker  berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemasangan 

lampu jalan disekitar Jalan Gatot Subroto dan itu mendapat persetujuan 

dari pemerintah daerahnya juga. bahwa keterlibatan pemerintah dalam 

pembangunan jalan nasional ini di Nilai cukup baik. Pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi dalam pemenuhan 

fasilitas sehingga disepanjang badan jalan nasional sudah disiapkan 

pengaman jalan dan lampu-lampu penerang disetiap wilayah jalan nasional 

bagian perbatasan yang diadakan dibagian satker” 

5. “Sebenarnya selama ini kalau faktor pendukungnya itu komunikasi yang 

lancar atau intens, dan juga setiap ada informasi terkait pembangunan 

ataupun kerusakan jalan , kami selalu siap berkoordinasi dengan bagian 

pusat di Balai kami yang berada di Provinsi Kupang, sebelum adanya 

covid ini, kami pasti langsung didatangi oleh bagian balai yang berada di 

Kupang” 

Narasumber  kedua  

Nama  : Rusdy, SE 

Jabatan : Pelaksana Administrasi (Ass. Umum dan Pengelolaan BMN) 

Hasil Wawancara : 

1. “Jika terjadi kerusakan atau bencana yang terjadi disekitaran jalan nasional 

maka Satker akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Ende 

dalam penerbitan surat pernyataan Bupati serta adanya dokumenasi 

sebagai bukti bencana tersebut, sehingga satker merencakan penanganan 

dan memperkirakan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan” 

2. “beberapa bulan yang lalu juga Kasatker  berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah terkait pemasangan lampu jalan disekitar Jalan Gatot 

Subroto dan itu mendapat persetujuan dari pemerintah daerahnya juga. 

bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembangunan jalan nasional ini di 

Nilai cukup baik” 
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3. “Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi 

dalam pemenuhan fasilitas sehingga disepanjang badan jalan nasional 

sudah disiapkan pengaman jalan dan lampu-lampu penerang disetiap 

wilayah jalan nasional bagian perbatasan yang diadakan dibagian satker” 

4. “sebenarnya banyak sekali, setiap kita berkoordinasi dengan pemerintah 

pusat juga untuk mengagendakan pertemuan-pertemuan dalam hal 

membahas masalah pembangunan jalan nasional, pelebaran jalan, 

kerusakan-kerusakan yang terjadi, pembangunan jembatan sedikit tidak 

tepat waktu, ya karena jarak yang jauh harus mengunakan pesawat 

walaupun hanya 45menit itupun sebelum pandemic” 

5. “Kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan jalan nasional ini tentu 

ada, sehingga pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ende dapat 

berjalan dengan Efektif. Dalam pembangunan jalan nasional ini tentu 

adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Satker dengan pemerintah 

daerah itu sendiri” 

Narasumber Ketiga 

Nama  : Irma Ima, SE 

Jabatan : Pengadministrasian Umum 

Hasil Wawancara : 

1. “Koordinasi Satker dalam perencanaan yang berkelanjutan akan memililki 

hasil yang baik, perencanaan yang berkelanjutan dari hasil kesepakatan 

dalam upaya pembangunan jalan nasional mampu dijalankan dengan 

koordinasi yang efektif”. 

2. “Dan perencanaan ini sudah diepakati oleh pemerintah usat dan 

pemerintah Daerah. Seperti adanya bencana alam seperti tanah longsor, itu 

merupakan perencanaan jangka panjang yang harus dilakukan Satker ini 

dalam hal rehabilitasi, rekomendasi, rekontruksi semuanya itu 

dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Juga”. 

3. “Segala bentuk kontinuitas perencanaan sangat diperlukan, mengingat 

hasil jangka panjang yang diharapakan oleh semua pihak, jika program 

jangka pendek saja yang berjalan maka tidak akan menghasilkan nilai 

yang positif  hanya sekedar saat itu saja, jadi sangat diperlukan 

perencanaan lanjutam untuk menunjang segala aspek program 

pembangunan jalan nasional di wilayah Kabupaten Ende”. 

4. “Dalam koordinasi dengan pemerintah pusat faktor  pendukung dalam hal 

ini yaitu komunikasi yang baik dan lancar dalam hal ini komunikasinya 

secara langsung. karena dengan komunikasi yang lancar maka koordinasi 

yang kita lakukan itu akan sesuai harapan dan juga faktor pendukungnya 

seperti adanya sosial media sebagai alat komunikasi yang efektif”. 

5. “Faktor penghambat yang dialami satker dalam koordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk sekarang selama masa pandemic ini kebanyakan 

komunikasi yang dilakukan melalui zoom. Di daerah kabupaten Ende ini, 

terhambat oleh jaringan sehingga pada saat zoom suara yang dikeluarkan 

tidak cukup jelas”. 
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Lampiran 3 : Dokumentasi Hasil Wawancara 

 
Foto Bersama Bapak Sutrisno 

 
Foto Bersama Ibu Irma 
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Foto Bersama Bapak Rusdy 



7 

 

 

 

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 4 : Acc Skripsi oleh dosen penguji 
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Lampiran 5 : Uji Turnitin 

 
 




