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NOTULEN RAPAT BULAN JUNI 2021 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 24 Juni 2021 

Waktu   : 09.30 Wita – Selesai 

Tempat  : Ruang Rapat Forum LLAJ, Dishub Provinsi NTB 

    Jalan Langko No. 49 Mataram 

Agenda  : Koordinasi pembuatan video keselamatan FLLAJ 

 

1. Rapat dilaksanakan pada hari Kamus pukul 09.00 WITA yang bertempat di Ruang 

Rapat Laboratorium Rujukan Nasional Dinas Perhubungan Provinsi NTB; 

2. Rapat dibuka oleh ketua Pokja FLLAJ NTB Bapak Agung Hartono, S.T., M.T.  

menyampaikan pembukaan dan program kerja pokja yakni survey daerah rawan 

kecelakaan pada Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang telah 

dilakukan, GESIT (Gerakan Siswa Tertib Berlalu Lintas) di lima sekolah pada 

Kota Mataram, Seminar dan Inovasi Keselamatan dan Pembuatan Video 

Keselamatan yang menjadi pokok pembahasan pada rapat kali ini dengan pokok 

pembahasan FGD, Talent, Narasi, dan lokasi video. Perlu beberapa tema video 

seperti video angkutan barang dan angkutan jalan; 

3. Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Kaharuddin, S.Sos menyampaikan 

bahwasanya inovasi fllaj sudah cukup luar biasa terutama program kerja yang 

dilakukan; 

4. Sekretaris Pokja FLLAJ NTB, Bapak Made Mahendra sekaligus selaku Akademisi 

Unram menjelakan bahwa inti pembahasan informasi berupa video berupa 

media sosial dengan konten terkini dan terkait lalu lintas, saran yang diberikan 

yakni penampilan yang singkat padat dan menarik dengan melibatkan semua 

stakeholder di FLLAJ diantaranya PUPR, Jasa Raharja, Kepolisian, Perhubungan 

dan Pokja Forum LLAJ, kinerja FLLAJ yang dapat terevaluasi dan ber-impact 

sehingga dapat dimasukan ke dalam konten video yang akan dibuat dan di 

sebarkan pada berbagai platform media sosial; 

5. Dirlantas Polda NTB, Ibu AKP Rusiah menyampaikan perlu adanya sutradara, 

narasi, alur cerita, tokoh yang dilibatkan sebagai perwakilan dalam view video, 

jenis pelanggaran lalu lintas, cara penindakan, proses claim asuransi Jasa 

Raharja, durasi waktu perlu diprioritaskan. Untuk kegiatan virtual melalui web 

binar diharapkan melibatkan seluruh sekolah di tingkat NTB sehingga 
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diharapkan dari pembuatan video nantinya akan mengurangi tingkat kecelakaan 

lalu lintas; 

6. Jasa Raharja, pak wahyu menyampaikan bahwa sasaran yang dituju dalam 

video perlu melibatkan kearifan lokal dan dilakukan kolaborasi dengan jasa 

raharja. Diharap untuk video yang di buat agar tidak serupa dengan video 

keselamatan Polresta Kota Mataram; 

7. PUPR Provinsi NTB, pak darmansyah menyampaikan perlu adanya pengambilan 

video pada keadaan jalan berserta utulity yang terpasang seperti rambu di 

NTB; 

8. HWDI NTB ibu Sri, menyampaikan perlu dilibatkan kaum disabilitas dalam video 

yang dibuat nantinya terutama kesadaran teman-teman disabilitas yang merasa 

nyaman tanpa menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara seperti 

helm karena beberapa kebiasan saat razia kepolisan kerap meloloskan 

kendaraan khusus penyandang disabilitas. Dari kejadian tersebut diharapkan 

adanya pelibatan kaum disabilitas demi menyadarkan teman-teman disabilitas 

itu sendiri dalam berkendara; 

9. Putri Mandalika NTB, Baiq Sri Utami menjelaskan bahwa durasi yang baik 

digunakan selama 1-2 menit saja sesuai dengan fitur IGTV pada instagram; 

10. Tim media, pak Fahrul menyampaikan kisi-kisi pembuatan video lalu lintas, 

dimana 5W+1H perlu di tampilkan sesuai prosedur editing video, perlu 

dilakukan testimoni terutama dari pihak disabilitas dan kepolisian, dan kepala 

daerah; 

11. Sekretariat FLLAJ NTB, Fera fitriani salsabila, S.T., M.T. memaparkan sasaran 

sosialisasi kesalamatan yakni usia pelajar dan remaja, digunakan talent putri 

mandalika dan unsur terkait dengan alur cerita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI RAPAT BULAN JUNI 2021 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Kamis, 24 Juni 2021 

 

 

        

 

      

 

 

       

 

 


