
SIMBOL RAMBU
 LALU LINTAS

Lesson Sheet Kelas Bumi
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Jenis Rambu Lalu Lintas
Rambu Peringatan

Tempat penyeberangan pejalan kaki.
Pejalan kaki boleh menyeberang.
Kendaraan bermotor memberi jalan
kepada pejalan kaki.

Jalan licin. Pengendara kendaraan
harap berhati-hati.

Lampu lalu lintas. Pengendara kendaraan
bermotor harap mengikuti lampu lalu lintas.
Merah artinya berhenti.
Kuning artinya berisap-siap atau berhati=hati.
Hijau artinya jalan terus.

Ada perlintasan kereta api. Harap
berhati-hati.
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Jenis Rambu Lalu Lintas
Rambu Larangan

Rambu Dilarang Melintas.
 
Kendaraan bermotor dilarang masuk
ke jalan yang memiliki tanda ini.
Rambu ini juga dikenal dengan nama
Verboden.

Dilarang Parkir
 
Kendaraan bermotor dilarang parkir
di jalan yang memiliki tanda ini.

Pejalan Kaki Dilarang Melintas
 
Jika melihat tanda ini, berarti pejalan kaki
tidak boleh masuk, karena berbahaya.
Contohnya ada pada jalan tol atau jalan
bebas hambatan

Rambu Larangan Menggunakan Isyarat
Suara 
 
Tidak boleh membunyikan klakson.
Rambu ini banyak ditemui di dekat
tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.
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Jenis Rambu Lalu Lintas
Rambu Perintah

Rambu wajib mengikuti arah yang
ditentukan pada bundaran.

Rambu Parkir
 
Kendaraan bermotor boleh parkir
pada area yang memiliki tanda ini.

Rambu berputar arah
 
Jika melihat tanda ini, kendaraan
bermotor boleh berputar arah pada
tanda ini.

Rambu Kecepatan Minimum
 
Jika melihat tanda ini, maka kecepatan
minimum kendaraan bermotor adalah 60
kilometer per jam.



Menjaga
keselamatan di
jalan raya
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Manfaat Mematuhi 
Rambu Lalu Lintas

Menghindari perselisihan
dengan sesama pengguna

jalan
 

Terhindar
dari
kecelakaan
lalu lintas M E N J A G A

K E T E R T I B A N

L A L U  L I N T A S

Mencegah dan
mengurangi kemacetan

Menjadi
teladan
pengendara
yang baik
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HINDARI GANGGUAN
Simpan telpon genggam.
Hindari penggunaan earphone saat
menyeberang.

PATUHI ATURAN LALU LINTAS

Cobalah untuk antisipasi gerakan
pengendara lain.

 

BERJALAN DI TEMPAT YANG AMAN
Gunakan zebra cross, lampu lalu lintas, dan
trotoar.
Lihat ke kanan dan ke kiri sebelum
menyeberang.
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MUDAH DILIHAT
Gunakan baju yang berwarna cerah pada waktu
malam hari.
Berjalan di tempat yang terang saat malam hari.
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Menyeberanglah saat lampu merah
dan gunakan zebra cross demi

keselamatan bersama.




