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NOTULEN RAPAT BULANAN MARET 2022 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

Hari/Tanggal  : Selasa, 8 Maret 2022 

Waktu   : 09.00 Wita – Selesai 

Tempat  : Ruang Rapat Forum LLAJ, Dishub Provinsi NTB 

    Jalan Langko No. 49 Mataram 

Agenda  : - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Tanah Aji 

    - Hal-hal yang dianggap penting lainnya 

 

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

Rapat Laboratorium Rujukan Nasional Dinas Perhubungan Provinsi NTB. 

2. Rapat dibuka oleh Kabid Lalin Dishub NTB, menyampaikan sambutan dan agenda 

yang dibahas dalam forum LLAJ diantaranya MRLL simpang tanah aji dan hal-hal 

yang dianggap penting lainnya seperti penutupan u-turn di depan hotel prime park 

dengan water barrier. 

3. Ketua Pokja Fllaj NTB, Bapak Agung Hartono dengan memaparkan beberapa 

pertimbangan dalam pembukaan simpang tersebut yakni adanya jalan disamping 

Koramil yang berdekatan dengan traffic light dari arah selatan. Jalan yang berada 

disamping bank NTB Syariah, jalan disamping kantor pos, dan adanya pedagang 

yang berjualan tepat di trotoar dekat u-turn taman budaya. 

4. Ditlantas Polda NTB menyampaikan, dari pengamatan lalu lintas sekitar simpang 

tanah aji perlu ditutup untuk u turn depan bank syariah dan parkiran niaga menjadi 

salah satu faktor kemacetan. Terhadap usulan pengembalian traffic light, median 

yanng dipasang cukup mumpuni untuk mengatasi kemacetan namun hanya u-turn 

pada bank NTB Syariah yang dianggap sangat bermasalah. 

5. Kepala Bidang Lalin Dishub kota Mataram, memaparkan rencana pembukaan 

berasal dari rekomendasi andalalin yang merekomendasi simpang 4 tanah aji untuk 

dibuka. Jika simpang tanah aji tidak dibuka, antrian niaga dapat menjapai 187 meter 

kondisi antrian, jika dibuka antiran hanya 15 meter antrian dan u-turn niaga akan 

berkurang kemacetannya karena volume kendaraan sudah diatur melalui simpang 

yang berbasis atcs. Pelebaran yang dilakukan PUPR Provinsi NTB sejauh 100 meter 

memperlebar space belok kiri untuk jalan terus dari arah utara ke selatan dan tidak 
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akan mengganggu jalan ke sriwijaya sebab terdapat 2 lajur yakni memanfaatkan 

lajur kiri  

6. Kadishub kota mengharapkan keputusan segera untuk simpang tanah aji. Dari segi 

insfrastruktur telah siap. Jika tidak diaktifkan maka atcs akan dipindahkan platform 

atcs ke simpang lain. Untuk penutupan pada u-turn hotel prime park, berdasarkan 

hasil rekomendasi andalalin yakni bank syariah NTB dan Prime Hotel. Diharapkan 

untuk penutupan u-turn tersebut agar dipermanenkan untuk mengurungi 

permasalahan yang ada. Adapun permasalahan lain yakni Diharapkan untuk 

dibangun parkir di depan hotel adi tirta jalan langko mengingat akan dibuat lajur 

sepeda pada jalan tersebut yang dimulai dari taman malomba. 

7. Wadirlantas Polda NTB menyampaikan, perlu dilaksanakan turun survey bersama 

instansi terkait. Jika dibuka simpang tanah aji, maka salah satu u-turn pada ruas 

jalan sriwijaya dan majapahit yang memiliki u-turn terdekat harus ditutup.   

8. PUPR Provinsi NTB, menjelakan terkait pembukaan simpang tersebut 

menyampaikan salah satu alternatif untuk tetap membuka 2 u-turn terdekat dari 

simpang tanah aji di jalan majapahit dengan mengaktifkan 1 u-turn untuk putar 1 

arah dan u-turn lainnya untuk ke arah sebaliknya.   

9. Bapak Ust. Muharrar Iqbal (FKUB), menjelaskan diundangnya beberapa tokoh 

agama masyarakat yang berada di pura dan masjid di lingkungan sekitar untuk 

dapat diberikan sosialisasi demi terciptanya koordinasi yang harmonis. Selain itu 

perlu dilibatkan juga Koramil yang berada di simpang tanah aji tersebut. 

10. ORGANDA NTB, Bapak Junaidi Kalsum, menyampaikan urgensi penutupan u-turn di 

depan epicentrum untuk menghindari kemacetan pengemudi yang menyeberang 

langsung dari arah epicentrum 

 

KESIMPULAN RAPAT 

 

1. Akan diadakan survey lapangan Lintas Sektoral di Simpang Tanah Aji pada 

saat event Moto GP telah berakhir. Dan dilanjutkan pembahasan untuk 

ditentukan kesepakatan bersama. 

2. Simpang tanah aji akan dibuka dengan 4 Fase berbasis ATCS 

3. U-Turn Bank NTB Syariah pada ruas jalan Sriwijaya perlu ditutup 

4. Rekomendasi penutupan u-turn hotel Prime Park berdasarkan hasil 

andalalin perlu untuk dilakukan penutupan permanen.  

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI RAPAT BULANAN MARET 2022 

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Selasa, 8 Maret 2021 

 

        

          

    

 

    

 

 

 

Notulis : Wilham Reyssan, S.Kom 


