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NOTULEN RAPAT BULANAN MARET 2021 

 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 4 Maret 2021 

Waktu   : 09.00 Wita – Selesai 

Tempat   : Ruang Rapat Forum LLAJ, Dinas Perhubungan Provinsi NTB 

    Jalan Langko No. 49 Mataram 

Agenda   : - Serah Terima Jabatan Kepengurusan baru FLLAJ NTB  

  Periode 2016-2020 ke Periode 2021-2026 

- Pembahasan Agenda Kerja Forum LLAJ Provinsi NTB Tahun 2021  

- Diskusi Program Kerja 

 

1. Rapat dibuka oleh Ketua FLLAJ NTB  Bapak Kadishub, Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si memberikan 

sambutan dengan menekankan sejarah pembentukan dan eksistesi forum yang selama ini berjalan di 

tahun-tahun sebelumnya, tak lupa salah satu fasilitas pendukung berbasis IT yang tentunya sebagai 

ujung tombak dalam pengaduan dan pelaporan masyarakat dalam masalah lalu lintas jalan yakni 

aplikasi Pelor Mas; 

2. Kemudian Sekretaris FLLAJ Provinsi NTB, Bapak Izzudin Mahili, S.STP., M.M menjabarkan sejarah 

pemeliharaan forum yang berlangsung oleh Pokja sebelumnya telah dikelola dengan baik; 

3. Selanjutnya Ketua Pokja Periode 2016-2020 FLLAJ, I Wayan Suteja, S.T., M.T.menyampaikan bahwa 

sejerah pebentukan FLLAJ yang diawali inisiasi dari oleh PRIM yang membantu dalam segi anggaran 

pada Tahun 2015 – 2018 dan terlaksananya kegiatan tentunya sangat jauh berperan yang melebihi 

ekspektasi sehingga dapat menjadi contoh dan pusat rujukan jalan nasional. Hal tersebutlah yang 

dapat menjadi sudut pandang terbentuknya forum sebagai organisasi yang terstruktur dan tentunya  

tercatat dalam anggota Pokja FLLAJ dengan expert system person sebagai wadah yang membantu 

pokja yang membuka ruang dialog, diskusi dan ide baru sehingga dapat memandu berinovasi lebih 

terhadap keselamatan yang bermanfaat. Adapun aspek penyelenggaraan FLLAJ melalui monitoring 

dalam segi keselamatan berkendara di NTB dan adanya sinergi dengan Kabupaten/kota agar 

merupakan salah satu cara untuk membuat eksistensi FLLAJ berjalan dengan baik. Salah satu cara 

untuk mempertahankan eksistensi FLLAJ adalah dengan Maps (Peta) dan Renstra, sebagai breakdown 

kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan nantinya. Membangun forum sampai pada tahap ini, yaitu 

sebagai Pusat Rujukan Nasional sangat berat, namun tentunya mempertahankannya adalah hal yang 

jauh lebih berat. Sebagai pusat rujukan nasional diharapkan dapat membuat keputusan jalan daerah 

demi mendapatkan sumber hibah baru dan dapat mempertahankan branch yang telah dilaksanakan 

selama ini; 

4. Kemudian dilanjutkan dengan Ketua Pokja FLLAJ Periode 2021-2026 Bapak Agung Hartono, S.T., M.T 

menyampaikan bahwa pengebdian tidak mengenal waktu dan tempat. Bapak Agung juga 

menekankan apa yang menjadi tugas bersama FLLAJ yang telah berjalan dengan baik ini tetap 

dilanjutkan dan dikembangkan lagi menjadi lebih baik sehingga amanah yang diberikan dapat 

berjalan dengan baik pula. Diharapkan dengan pembentukan Pokja baru ini dapat meningkatkan 

pelayanan terhdapa masyarakat akan pengaduan terkait masalah angkutan jalan di Provinsi NTB, tak 
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hanya itu, diharapkan juga eksistensi FLLAJ Provinsi NTB tidak kalah dengan media yang cukup 

cepat dalam transmisi informasi; 

5. Wakil Pokja FLLAJ NTB Bapak Muharrar Iqbal, menyampaikan selamat atas serah terima 

kepengurusan Pokja FLLAJ NTB Periode 2021-2026; 

6. Bapak Made Mahendra selaku akademisi Unram menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan 

bersama-sama pasti diperoleh hasil yang masksimal; 

7. Agenda selanjutnya yakni perkenalan antar anggota Pokja baru Tahun 2021-2026. 
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