
KEGIATAN PENGENALAN 
DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS 

 
Tujuan Pendidikan Lalu Lintas 
Pendidikan Lalu lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagaimana berikut : 

1. Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan system nilai, yaitu etika dan 
budaya berlalu lintas yang aman, santun selamat, tertib, dan lancer yang diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. Mengubah perilaku pemakai jalan (Road user behavior). 
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas. 
4. Memberikan info lalu lintas. 

 
Pedoman-Pedoman Etika Berlalu lintas untuk Anak-Anak dan Pelajar 
 
Lalu Lintas merupakan urat nadi kehidupan aktifitas di jalan dan memiliki peranan penting dalam 
mendukung Pembangunan Ekonomi, Menciptakan Keamanan, Ketertiban, Keselamatan dan kelancaran 
dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya, selain itu juga merupakan Cermin Budaya Masyarakat, dalam artian 
bahwa pada suatu wilayah telah dapat diwujudkan kamseltibcar lantas pada masyarakat tersebut telah 
terciptanya masyarakat sadar hukum dan memahami pentingnya hidup yang tertib dalam berlalu lintas. 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di Negara – Negara berkembang kerugian ekonomi akibat 
kecelakaan lalu lintas diperkirakan sekitar 1 % hingga 2 % dari total pendapatan bersih Negara WHO 
berdasarkan data PT Jasa Raharja, jumlah korban kecelakaan lalu lintas sekitar 27 ribu jiwa pertahun 
diperkirakan jumlah ini akan bertambah terus apabila tidak ada upaya bersama instansi 
terkait,kecelakaan lalu lintas adalah penyakit Efidemi masayarakat dan hanya dapat ditanggulanginya 
apabila terdapat program komperhensif dari pemerintah menjalani sepenuhnya melibatkan seluruh 
potensi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. 
 

 
 
Peran Polisi lalu lintas secara Ideal adalah mewujudkan sistem pengoperasian jalan dengan tingkat 
keamanan keselamatan yang tinggi, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( kamseltibcar lantas), karena 
situasi saat ini sangat sulit untuk diwujudkan mengingat kondisi – kondisi tersebut di atas dan 
memburuknya kondisi jalan sendiri. 
Maka dengan adanya perencanaan program untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lalu 
lintas melalui kurikulum pendidikan diperlukan metode-metode melalui : 
 

1. Pelajaran tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas Untuk di Integrasikan ke dalam mata 
pelajaran PKN, mendindaklanjuti kesepakatan tersebut diperlukan materi pelajaran tentang 
keselamatan dan ketertiban lalu lintas . 

1.  Penekanan pada metode panduan Safety Riding 

Dalam mengemban tugas pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan situasi keamanan keselamatan 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas menunjukan bahwa polantas peduli dengan kemanusiaan dan 
merupakan tugas yang sangat mulia dan terhormat. Untuk mewujudkan misi tersebut polantas selalu 
berupaya untuk melaksanakan program pencitraan polantas untuk mewujudkan trust building masyarakat 
terhadap Polantas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini telah membawa 
perubahan moda transportasi yang modern seperti kendaraan bermotor. Dalam aktifitas masyarakat 
sehari hari dapat kita perhatikan bahwa masih banyak sekali para pengguna sepeda motor yang tidak 
menggunakan helm, melangga lampu pengatur lalu lintas, mengemudikan kendaraan melebihi batas 
kecepatan yang ditentukan dan lain-lain. Disamping itu banyak juga para pengendara sepeda motor yang 



kurang memperhatikan kondisi kendaraanya seperti lampu yang mati, roda yang kurang angin / ban 
gundul, rem yang tidak pakam dan sebagainya, 

1.  Metode Pengenalan dengan Leaflet, Poster, Baliho, Backdrop, Tentang Keselamatan 

Pembuatan Leaflet tentang cara aman kesekolah, menindaklanjuti informasi masyarakat tentang 
maraknya perkelahian antar pelajar dan maraknya aksi penculikan, hipnotis serta kekerasan terhadap 
pelajar maka dibuatlah leaflet tentang cara aman kesekolah. 

 
Implementasi Program Road Safety (Keselamatan di Jalan) 
 
Beberapa kencenderungan akibat meningkatnya jumlah kendaraan adalah : 
 

1. Banyak terjadi kemacetan dimana-mana terutama di kota-kota besar. 
2. Semakin bertumbuh kembangnya Budaya Pelanggaran. 
3. Meningkatnya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas 

Hal yang cukup memprihatinkan adalah fakta bahwa sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas adalah 
anak-anak sekolah dan penyebab terjadinya hampir 95 % karena factor kesalahan manusia itu sendiri. 
Maka mengingat hal tersebut dipandang perlu mengajarkan kecakapan dalam hal keselamatan di jalan 
pada anak-anak sekolah sebagai bekal bagi mereka mengenai pengetahuan sikap, etika dan perilaku 
berlalu lintas yang santun, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Untuk 
menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas perlu dilakukan serangkaian usaha secara terprogram dan 
tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas, sehingga perlu 
di fokuskan pada penanman pengetahuan tentang “TATA CARA BERLALU LINTAS ( Transfer of 
Knowledge), dan atau menanamkan nilai-nilai (Tranform of Values) Etika dan budaya tertib dan 
membangun perilaku pada generasi muda. 
 
 

Implementasi pendidikan lalu lintas di sekola juga dapat dilaksanakan melalui : 

1. Program Intrakurikuler : Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui penyusunan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menyisipkan materi PLL. 

2. Program Ekstrakurikuler 

Pendidikan lalu lintas (PLL) dapat dilakukan melalui kegiatan : 

 PKS (Patroli Keamanan Sekolah); 

  Polisi Sahabat Anak (Polsana) 

 Cara Aman Kesekolah 

 Police Goes To Campus 

 Safety Riding / Driving 

 Kampanye Keselamatan Lalu Lintas 

  Penegakan Hukum 

Dalam ruang lingkup model pengintegrasian ini berpihak pada pemahaman keselamatan lalu lintas yang 
ditinjau dari dimensi politik sosiologi , ekonomi, dan hukum. Penyusunan model integrasi PLL pada 
standar isi, penyusunan dan pengembangan integrasi PLL pada Silabus, dan penyusunan serta 
pengembangan integrasi PLL pada RPP. 
 
Agara pelaksanaan PLL di sekolah dapat berjalan lancar dan dapat mencapai sasaran diperlukan 



keterlibatan semua komponen, yaitu : 
 

1. Sekolah bekerja sama dengan pihak Kepolisian terdekat. 
2. Kepala sekolah, dibantu para guru di sekolah menyusun program implementasi PLL di sekolah. 
3. Membentuk tim pelaksana kegiatan; 
4. Melaksanakan program monitoring ; 
5. Melaksanakan evaluasi. 

 
 


