
MASALAH LALU LINTAS

DKI JAKARTA



Pengertian Lalu Lintas

 Lalu lintas adalah gerak kendaraan, 

orang dan hewan di jalan, sedangkan 

angkutan adalah pemindahan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan.



Tiga komponen lalu lintas

 Manusia sebagai pengguna, kendaraan 

dan jalan yang saling berinteraksi dalam 

pergerakan kendaraan yang memenuhi 

persyaratan kelaikan dikemudi oleh 

pengemudi mengikuti aturan lalu lintas 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundangan yang menyangkut lalu 

lintas dan angkutan jalan .



 Manusia sebagai pengguna : manusia sebagai

pengguna dapat berperan sebagai pengemudi

atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal 

mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang 

berbeda-beda.

 Kendaraan : kendaraan yang digunakan oleh

pengemudi mempunyai karakteristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 

perlambatan, dimensi dan muatan yang 

membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya .



 Jalan : jalan merupakan lintasan yang 

direncanakan untuk dilalui kendaraan 

bermotor maupun kendaraan tidak 

bermotor termasuk pejalan kaki.

 Managemen lalu lintas :managemen lalu 

lintas meliputi kegiatan perencanaan, 

pengaturan, pengawasan dan 

pengendalian lalu lintas.



 Kegiatan perencanaan lalu lintas : 

kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi 

inventarisasi dan evaluasi tingkat 

pelayanan

 Kegiatan pengaturan lalu lintas

 Kegiatan pengendalian lalu lintas 



Unsur-unsur dalam Lalu Lintas

 Pejalan Kaki

 Kendaraan (Mobil, Motor, Sepeda dll)

 Pengemudi 

 Jalan 

 Rambu-rambu dan Marka Jalan

 Petugas Jalan (Polisi, DLLAJ)

 Dll



Pejalan Kaki

 Pejalan kaki adalah istilah dalam 

transportasi yang digunakan untuk 

menjelaskan orang yang berjalan di 

lintasan pejalan kaki (dipinggir jalan, 

trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki 

ataupun menyeberang jalan).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Trotoar


Pejalan Kaki

 Jalur pejalan kaki adalah jalur yang 

disediakan untuk pejalan kaki guna 

memberikan pelayanan kepada pejalan 

kaki sehingga dapat meningkatkan 

kelancaran, keamanan dan 

kenyamanan.



Kendaraan

 Kendaraan adalah alat angkut manusia, 

binatang atau barang yang memudahkan 

seseorang berpindah dari satu tempat ke 

tempat lain.

 Jenis-jenis Kendaraan

Kendaraan darat, kendaraan laut 

dan kendaraan udara



Pengemudi

 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor atau yang tidak bermotor.

 Syarat Pengemudi

1. Ahli mengemudikan kendaraan

2. Memahami tata cara berlalu lintas

3. mampu menghindar dari kecelakaan

4. memiliki surat izin mengemudi (Khusus 

kendaraan bermotor)



Surat Izin Mengemudi

 golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil
bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang 
diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg; 

 golongan B I, untuk mengemudikan mobil bis dan mobil
barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan
lebih dari 3.500 kg; 

 golongan B II, untuk mengemudikan tractor atau kendaraan
bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan
dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan
atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg; 

 golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang 
dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 
kilometer per jam; 

 golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang 
dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer 
per jam. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang
http://id.wikipedia.org/wiki/Bis
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecepatan


SIM Angkutan Umum

 Untuk mengemudikan kendaraan umum, harus
mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan
bermotor sesuai dengan golongan Surat Izin
Mengemudi yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 
(dua belas) bulan dan memiliki surat izin mengemudi
umum yang sesuai untuk golongannya, yaitu :

1. A Umum untuk golongan A; 

2. B I Umum untuk golongan B I; 

3. B II Umum untuk golongan B II. 



Jalan

 Jalan adalah sarana yang menghubungkan 

satu wilayah dengan wilayah lainnya yang 

berfungsi memberikan pelayanan dan 

kenyamanan.

 Jenis jalan berdasarkan peranannya

1. Jalan Arteri

2. Jalan Kolektor

3. Jalan Lokal



Rambu-Rambu Lalu Lintas

 Rambu lalu lintas adalah salah satu alat
perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu
yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat
dan/atau perpaduan di antaranya, yang 
digunakan untuk memberikan peringatan, 
larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai
jalan.

 Jenis Rambu

1. Rambu tetap

2. Rambu tidak tetap

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lambang
http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf
http://id.wikipedia.org/wiki/Angka


Pengelompokan Rambu Lalin

 Rambu Peringatan

LONGSOR JALAN BERGELOMBANG SIMPANG TIGA

PENYEMPITAN JALAN MENYEMPIT JALAN LICIN ADA PERSIMPANGAN

SIMPANG EMPAT



Rambu-Rambu Lalin 

 Rambu Petunjuk



Rambu-Rambu Lalin

 Rambu Larangan 

SEMUA KENDARAAN 

DILARANG MASUK
DILARANG MSUK

MOBIL DAN SEPEDA

MOTOR DILARANG

MASUK

MOBIL DILARANG

MASUK

SEPEDA MOTOR

DILARANG MASUK

TRUK

DILARANG MASUK

PESEPEDA

DILARANG MASUK

PEJALAN KAKI

DILARANG MASUK



Rambu-Rambu Lalin

 Rambu Perintah

STOP/BERHENTI BERI KESEMPATAN

WAJIB MEMBELOK KEKIRI
WAJIB MENGITARI

BUNDARAN



Marka Jalan

 Marka jalan adalah suatu tanda yang 
berada di permukaan jalan atau di atas 
permukaan jalan yang meliputi peralatan 
atau tanda yang membentuk garis 
membujur, garis melintang, garis serong 
serta lambang lainnya yang berfungsi 
untuk mengarahkan arus lalu lintas dan 
membatasi daerah kepentingan lalu 
lintas.

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas


Pengelompokan Marka Jalan

 Marka Membujur

MARKA PUTUS-PUTUS MARKA UTUH

MARKA PUTUS-PUTUS DAN UTUH
MARKA PUTUS-PUTUS

MENJELANG MARKA UTUH

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_1_1.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_1_2.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_1_3.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_1_4_1.svg


Pengelompokan Marka Jalan

 Marka melintang

 Marka Serong

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_2_1.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_3_3.svg


Pengelompokan Marka Jalan

 Marka Lambang

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_3_1.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:4_3_4.svg

