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STOP PRESS !  

 

Dalam	   acara	   temu	   muka	   dengan	   Menteri	  
Perhubungan,	   dibacakan	   pula	   Deklarasi	  
Konferensi	   Anak	   Indonesia	   2012	   oleh	   Rheza	  
Adrian	   Ramadanto	   selaku	   Duta	   Keselamatan	  
Jalan	  Propinsi	  DKI	  Jakarta.	  

 	  

DEKLARASI	  

	  

Aku	  tahu	  

1. Ketika	  berjalan	  harus	  di	  tepi	  dan	  melawan	  arah	  arus	  kendaraan	  sehingga	  pejalan	  kaki	  dan	  
pengemudi	  dapat	  saling	  melihat	  

2. Menyeberang	  harus	  di	  zebra	  cross	  atau	  jembatan	  penyeberang,	  jika	  tidak	  ada	  aku	  harus	  
mencari	  jalan	  yang	  lurus	  yang	  dapat	  melihat	  semua	  kendaraan	  dengan	  jelas	  dan	  tengok	  
kanan-‐kiri-‐kanan	  

3. Anak	  di	  bawah	  10	  tahun	  harus	  menyeberang	  jalan	  bersama	  orang	  tua,	  harus	  menggunakan	  
baju	  atau	  jaket	  warna	  terang	  ketika	  berjalan	  pada	  malam	  hari	  

4. Ketika	  naik	  sepeda	  motor	  harus	  menggunakan	  helm	  dengan	  benar	  (sampai	  berbunyi	  klik)	  
agar	  kepala	  tidak	  terbentur	  

5. Anak	  di	  bawah	  umur	  tidak	  boleh	  mengendarai	  sepeda	  motor,	  karena	  tidak	  kuat	  fisiknya	  
dan	  otaknya	  belum	  bisa	  bekerja	  dengan	  cepat	  

6. Sepeda	  motor	  hanya	  untuk	  dikendarai	  oleh	  dua	  orang	  
7. Anak	  di	  bawah	  umur	  tidak	  dibonceng	  di	  depan	  pengendara	  sepeda	  motor	  
8. Bersepeda	  harus	  memakai	  pelindung	  siku,	  lutut	  dan	  helm	  dengan	  benar	  (sampai	  berbunyi	  

klik)	  
9. Pengendara	  mobil	  dan	  penumpang	  harus	  menggunakan	  sabuk	  keselamatan,	  tidak	  boleh	  

membicarakan	  hal-‐hal	  aneh	  (berita	  buruk)	  agar	  tetap	  berkonsentrasi	  
10. Pengendara	  mobil	  tidak	  boleh	  menggunakan	  hand	  phone	  dan	  harus	  berumur	  di	  atas	  17	  

tahun	  
11. Untuk	  naik	  trans	  jakarta	  harus	  membeli	  tiket	  di	  loket	  dan	  memasukan	  tiket	  ke	  mesinnya	  
12. Jika	  naik	  taksi	  jumlah	  uang	  yang	  harus	  dibayar	  sesuai	  dengan	  argo	  
13. Bila	  naik	  sampan	  harus	  duduk	  tenang	  dan	  menggunakan	  jaket	  keselamatan	  
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14. Menurut	  data	  WHO	  anak	  meninggal	  akibat	  kecelakaan	  lebih	  besar	  daripada	  orang	  dewasa	  
15. Dalam	  satu	  jam	  ada	  2	  sampai	  3	  orang	  meninggal	  karena	  kecelakaan	  
16. Kecelakaan	  sepeda	  motor	  pada	  anak-‐anak	  lebih	  besar	  resikonya	  26	  kali	  lipat	  dari	  

kecelakaan	  sepeda	  motor	  orang	  dewasa	  
17. Indonesia	  adalah	  negara	  ketiga	  pembuat	  helm	  anak-‐anak	  di	  dunia	  

Aku	  akan	  

1. Mengendarai	  sepeda	  motor	  jika	  
a. Sudah	  memiliki	  SIM	  dan	  berumur	  di	  atas	  17	  tahun	  
b. Mengenakan	  helm	  yang	  berstandar	  SNI	  

2. Dibonceng	  naik	  sepeda	  motor	  jika	  
a. Tinggi	  badanku	  sudah	  cukup	  dan	  kakiku	  dapat	  mencapai	  pijakan	  kaki	  
b. Penumpangnya	  tidak	  lebih	  dari	  2	  orang	  
c. Pengemudi	  tidak	  menelpon	  saat	  mengendarai	  sepeda	  motor	  

3. Mengurangi	  kemacetan	  dengan	  
a. Berangkat	  lebih	  awal	  
b. Menyetop	  bus	  atau	  angkot	  di	  halte	  atau	  di	  rambu	  tanda	  stop	  bus	  
c. Mengurangi	  menggunakan	  kendaran	  pribadi	  dan	  menggunakan	  kendaraan	  umum	  

4. Mengurangi	  kecelakaan	  dengan	  
a. Memperingati	  teman	  dan	  keluargaku	  untuk	  menyeberang	  di	  zebra	  cross	  dan	  jembatan	  

penyeberang,	  lalu	  berjalan	  di	  trotoar	  
b. Melarang	  pedagang	  kaki	  lima	  berjualan	  di	  trotoar	  
c. Mengingatkan	  supir	  supaya	  tertib	  
d. Menggunakan	  baju	  berwarna	  terang	  di	  malam	  hari	  
e. Meminta	  polisi	  menilang	  sepeda	  motor	  yang	  menerobos	  trotoar	  
f. Menengok	  kanan-‐kiri-‐kanan	  dan	  didampingi	  orang	  dewasa	  waktu	  menyeberang	  
g. Menyisihkan	  uang	  jajan	  untuk	  membuat	  zebra	  cross	  

5. Mengendarai	  kendaraan	  air	  jika	  memakai	  jaket	  keselamatan	  yang	  berwarna	  cerah	  atau	  
menggunakan	  jerigen	  kosong	  

6. Mengurangi	  polusi	  di	  jalan	  dengan	  mengajak	  masyarakat	  untuk	  menanam	  sebanyak-‐
banyaknya	  tumbuhan	  hijau	  

Aku	  berharap	  

1. Anak-‐anak	  tidak	  mengendarai	  sepeda	  motor	  sebelum	  memiliki	  SIM	  
2. Warga	  setempat	  bersama-‐sama	  memperbaiki	  trotoar	  
3. Kepala	  Sekolah	  dapat	  membuat	  Zona	  Selamat	  Sekolah	  
4. Pemerintah	  memperbaiki	  fasilitas	  umum	  yang	  rusak	  (jalan,	  lampu	  lalu	  lintas,	  pelabuhan,	  

jembatan	  dan	  lain-‐lain)	  
5. Pemerintah	  membuat	  pemberhentian	  angkot	  dan	  menyediakan	  tempat	  untuk	  pedagang	  

kaki	  lima	  berjualan	  
6. Pemerintah	  dapat	  mengatasi	  kemacetan	  


