
TIPS UNTUK MENJADI 
PENUMPANG YANG BAIK

• Membantu pengemudi untuk 
mempersiapkan perjalanan.

• Menggunakan sabuk pengaman 
dan mengingatkan pengemudi serta 
penumpang lainnya untuk menggunakan 
sabuk pengaman.

• Tidak membuat kegiatan didalam 
kendaraan yang dapat mengurangi 
konsentrasi pengemudi.

• Perhatikan, temani dan peringatkan 
pengemudi agar tetap terjaga dari rasa 
mengantuk.

• Bantu pengemudi untuk melakukan 
aktifitas ringan dalam kendaraan (ambil 
air minum, tissue, dll).

TIPS UNTUK MENJADI 
PENUMPANG KENDARAAN 
UMUM YANG BAIK

• Saling menghormati sesama penumpang 
lain.

• Hindari saling serobot dan menyela, antri 
dengan teratur.

• Ingat bahwa orang lain memiliki 
kepentingan yang sama dengan kita.

• Perhatikan aspek keselamatan anda dan 
orang lain.

• Hindari pembelian tiket melalui calo.

TIPS AMAN MENINGGALKAN RUMAH SAAT MUDIK

• Hindari hal-hal yang dapat memancing si pencuri masuk rumah. Caranya 
antara lain dengan meminta agen koran untuk tidak mengirimkan koran 
selama pergi, menggunakan lampu otomatis yang dapat mati dan 
menyala sendiri,dan meletakan sandal/sepatu di depan pintu rumah, dan 
lain-lain.

• Pastikan tidak meninggalkan barang berharga seperti uang dan perhiasan 
dirumah. Agar lebih aman, simpan perhiasan dan uang di bank.

• Pastikan semua pintu, jendela, dan pagar terkunci dengan rapat.
• Matikan semua aliran listrik & meteran PAM agar hemat listrik dan air serta 

menghindari hubungan arus pendek yang dapat menimbulkan kebakaran.
• Cabut regulator gas untuk mencegah terjadinya kebocoran gas yang 

mengakibatkan kebakaran.
• Titipkan rumah ketetangga terdekat yang tidak mudik atau informasikan 

kepada petugas keamanan dilingkungan rumah.
• Untuk antisipasi di daerah rawan banjir,pastikan perabotan dan peralatan 

elektronik dipindah ketempat yang lebih tinggi. Demikian halnya atap 
tidak dalam kondisi bocor.

• Bila perlu memasang alarm untuk mencegah masuknya pencuri ke rumah.

Pesan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh:

Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional
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AMAN BERKENDARA SAAT 
MUDIK

Pastikan :
• Kondisi badan dalam keadaan sehat 

untuk mengemudi
• Rencana perjalanan dan persiapan telah 

tersusun sejak dini
• Perhatikan dan patuhi peraturan dan 

rambu lalu lintas
• Kenali bahaya dan pelajari teknik untuk 

mengurangi resikonya
• Beristirahatlah setiap 2-3 jam, selama 

kurang lebih 15 menit, atau bila merasa 
lelah atau mengantuk

• Kendaraan layak dikemudikan jarak jauh

BUGAR SAAT MUDIK

• Kecelakaan saat mudik disebabkan oleh 
faktor keletihan dari PENGENDARA, 
baik pengendara mobil maupun sepeda 
motor.

• Diperlukan stamina serta tingkat 
kesadaran yang tinggi saat melakukan 
perjalanan jauh.

• Selama berpuasa diperlukan perlakuan 
khusus dalam menyiasati perjalanan agar 
terhindar dari potensi kelelahan.

• Maksimalkan waktu istirahat saat malam 
sebelum melakukan perjalanan, tidur 6-8 
jam cukup untuk memompa persediaan 
stamina.

• Menjaga keseimbangan konsumsi 
makanan yang mengandung asupan 
protein serta karbohidrat, tambahkan 
suplemen yang sesuai bagi diri anda bila 
perlu.

• Jika menemui gejala keletihan seperti 
pegal atau mata lelah tak beraturan 
segera berhenti di tempat yang banyak 
tersedia di jalur mudik.

• Lakukan peregangan secukupnya saat 
berhenti istirahat.

• Siapkan obat-obatan pribadi.

PERSIAPAN MENGEMUDI YANG AMAN

• Pastikan anda dalam kondisi bugar, tidak lelah atau mengantuk.
• Jangan berkendara dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan.
• Rencanakan perjalanan anda untuk menghindari kerepotan dan kepanikan 

ketika hendak berangkat. 
• Pastikan anda tidak membawa beban (penumpang atau barang) melebihi 

daya angkut yang telah ditentukan.
• Gunakan sabuk pengaman
• Jangan menggunakan hand-phone saat berkendara.
• Pandangan jauh ke depan untuk mengantisipasi situasi sejak dini.
• Jaga pandangan tidak terhalang, baik dari kaca jendela maupun kaca 

spion.
• Jaga jarak aman dengan kendaraan didepan anda dan tetap didalam jalur. 
• Waspada dan kurangi kecepatan bila terjadi hujan.
• Beristirahatlah jika mengantuk atau tidak fit.
• Jika mendahului kendaraan lain, pastikan keadaan aman dari arah 

berlawanan dan segera mendahului.
• Jangan mendahului antrian, karena berpotensi menambah kemacetan.
• Kurangi kecepatan menjelang persimpangan, waspada penyebrang jalan, 

lampu lalu lintas dan pengendara sepeda /motor.
• Jangan melakukan perpindahan jalur dengan tiba-tiba, gunakan lampu 

sein.
• Bila hendak berhenti, lihat dari kaca pastikan jarak kendaraan dibelakang 

dan lakukan pengeremen dengan perlahan.
• Pastikan pengemudi lain memahami posisi Anda dan apa yang akan Anda 

lakukan.
• Patuhi rambu dan batas kecepatan.
• Berikan kesempatan mendahului kendaraan yang membuntuti anda 

terlalu dekat.

CARA MENDAHULUI YANG AMAN

• Jangan mendahului dari sebelah kiri.
• Pastikan garis marka jalan menunjukan area boleh mendahului
• Cermati kondisi jalan di depan, lalu lintas di belakang serta jalur yang akan 

anda ambil.
• Berikan tanda dengan lampu sein kanan sebagai informasi anda akan 

menyalip.
• Pastikan kondisi di sisi kanan kendaraan, lakukan dengan menengok 

kesamping,tidak hanya mengandalkan spion.
• Lakukan maneuver dan akselerasi dengan halus saat mendahului.
• Sebaiknya dalam posisi menyusul, tetap dalam satu posisi gigi,Begitu 

sudah kembali kejalur semula, baru lakukan perpindahan gigi, untuk 
menghindari jeda dalam berakselerasi.

• Tetap waspada terhadap kondisi lalu lintas dari arah berlawanan.
• Berikan tanda lampu sein kekiri dan segera periksa di belakang melalui 

spion tengah. Ketika kedua lampu kendaraan yang anda dahului sudah 
terlihat di spion tengah,pindahkan mobil kejalur kiri dengan melakukan 
olah kemudi halus.

• Tetap di jalur dan waspada dengan kondisi lalu lintas di sekeliling anda.

MENGATASI BLIND SPOT SAAT 
BERKENDARA

Blind Spot merupakan sebuah area di sekitar Anda yang tidak 
terlihat pada saat Anda sedang mengemudi :

• Sebelum menjalankan mobil, aturlah semua kaca 
spion Anda sehingga posisinya memungkinkan Anda 
mempunyai pandangan seluas mungkin ke sisi kanan 
belakang dan sisi kiri belakang.

• Jika Anda sedang berada di jalan yang mempunyai lebih 
dari dua lajur ( 3 sampai 4 lajur ) dan Anda tidak berada 
dijalur paling kiri, waspadalah dengan kendaraan yang 
mungkin muncul dari sisi sebelah kiri.

• Jika Anda mengemudikan di jalan yang mempunyai marka 
jalan, cobalah untuk memposisikan mobil Anda persis di 
daerah tengah antara marka. Marka jalan ini (terutama di 
jalan Tol) sudah didesain untuk memberikan pandangan 
yang meminimalkan luasan daerah titik buta. Jika kita 
terlalu merapat kesalah satu marka,biasanya daerah titik 
buta akan mulai bertambah.

PERSIAPAN MOBIL SEBELUM MELAKUKAN 
PERJALANAN JAUH

Beberapa Langkah Persiapan sebelum Mudik yang harus dilakukan :

• Periksa kelengkapan surat-surat, STNK dan SIM.
• Bawa mobil kebengkel,minimal 1 minggu sebelum mudik. Jika tidak 

sempat membawa kebengkel, pemeriksaan sendiri secara visual bias 
dilakukan, caranya :

- Buka kap mesin periksa seluruh bagian, apakah ada kebocoran, kondisi 
lampu, ketinggian minyak rem dan air serta ketengan van belt.

- Periksa kondisi empat roda, dilanjutkan kebagian kemudi dengan 
memeriksa fungsi control lampu, lampu hazard, fungsi pedal-pedal dan 
wiper.

- Lakukan pengecekan kondisi ban cadangan serta membawa pengukur 
tekanan angi, jika ditemukan permasalahan disarankan untuk dibawa 
kebengkel.

- Check level oli mesin.

• Letakkan buku servis di dalam mobil.
• Dokumen penting adalah peta arus mudik, termasuk jalur alternative.
• Membawa spare parts cadangan seperti sekring dan lampu.
• Persiapkan segitiga pengaman, tool kits, dongkrak, kunci roda, lampu 

senter dan kotak P3K.
• Periksa tekanan ban dan kondisi permukaan ban masih layak
• Pastikan oli mesin masih memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas.
• Pastikan kaca spion dalam posisi sempurna, kurangi blind spot.
• Start mobil dan dengarkan suara mesin masih normal
• Test pengereman dan dengarkan tidak ada suara.
• Cek Air radiator masih berada diatas garis minimum. Cek Air wiper masih 

mencukupi.
• Test Lampu sein, Lampu Rem, Lampu Kota, jarak dekat, jarak jauh.
• Test wiper untuk memastikan kaca bias dibersihkan setiap saat.
• Mulailah mengemudi bila semua kondisi diatas memenuhi syarat

POTENSI BAHAYA PADA SAAT MENGEMUDI
 
• Kelelahan dan mengantuk.
• Benda jatuh dari mobil di depan Anda
• Mobil di tepi jalan tiba-tiba masuk ke jalur, atau membuka pintu
• Terjadi kecelakaan di depan Anda
• Tikungan tajam dan menurun
• Lampu lalu lintas yang tidak berfungsi penuh
• Gangguan kewaspadaan seperti: main telpon/sms/chatting bahkan 

menggunakan handsfree sekalipun, mengambil sesuatu (makanan/
minuman, benda jatuh di dalam mobil), gurauan dari penumpang, 
menghidupkan radio, 

• Hati-hati dengan penyeberang liar dan pengendara motor
• Garis pemisah jalan yang tidak jelas.
• Jangan mengeluarkan anggota tubuh.
• Jalan yang berpasir atau basah.
• Lampu mobil mati saat mengemudi dimalam hari.
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