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Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas, Satlantas Polres Tanah Datar Sentuh Ratusan
Pelajar

RIAUEXPRESS.COM, TANAH DATAR: Keselamatan dan ketertiban lalu lintas menjadi tanggung jawab bersama. Satuan Lalu
Lintas Polres Tanah Datar, Polda Sumbar terus berupaya mendorong semua pihak untuk turut andil dalam menciptakan keselamatan
dan ketertiban lalu lintas.
Salah satu upayanya dengan melakukan kampanye tertib berlalu lintas kepada ratusan pelajar di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera
Barat, Selasa (15/11/16) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapolres Tanah Datar AKBP. Irfa Asrul Hanafi, SIK yang memimpin langsung kegiatan mengatakan, ?Salah satu program Sat
Lantas Polres Tanah Datar saat ini yang sudah dilaksanakan secara intensif adalah Police Goes to School, sosialisasi UU No 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang disampaikan kepada anak anak SD, SMP, dan SMA sederajat?.

Menandatangani spanduk dukungan masyarakat terhadap kampanye tertib berlalu lintas Polres Tanah Datar 15/11/16.
Saat ditemui usai apel dikawasan lapangan Cinduo Mato Batusangkar, Kapolres di dampingi Kasat Lantas AKP. Yulandi Rusadi
mengatakan,?Dengan adanya program ini kami berupaya tetap mendorong semua pihak untuk turut andil dalam menciptakan
keselamatan dan ketertiban lalu lintas, termasuk para pelajar di Tanah Datar ini. Dengan melibatkan para pelajar, secara tak
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langsung pihak kami juga melaksanakan program Police Goes to School, dan upaya ini juga merupakan tindak lanjut pendataan
terhadap beberapa sekolah yang siswanya sering membawa kendaraan bermotor", Jelas Yulandi.
Adapun materi lain yang disampaikan dalam kampanye tertib berlalu lintas tersebut diantaranya tentang peraturan dan tertib berlalu
lintas di jalan raya. Dimulai dengan berkendara yang benar mengenakan helm SNI, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka
jalan, pengendara roda dua yang hendak bepergian tidak lupa lagi untuk menyalakan lampu pada siang, tidak menggunakan telepon
genggam saat berkendara, dan yang paling penting adalah memiliki SIM.
Selain apel bersama kampanye tertib berlalu lintas yang melibatkan ratusan pelajar SLTP/SLTA di Tanah Datar, dan unsur
masyarakat lainnya. Kegiatan tersebut ditutup dengan menandatangani spanduk dukungan masyarakat terhadap kampanye tertib
berlalu lintas. [MEG 7]
Laporan: Joni Hermanto
Editor: Mislam
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