
         

 

Untuk Segera Disiarkan 

Siaran Pers 

 

Upaya Tanamkan Budaya Tertib Berlalulintas Sejak Dini, Shell Indonesia 

Selenggarakan ‘Shell Road Safety Competition 2011’  

 

Sebanyak 475 siswa Sekolah Dasar (SD) dari lima wilayah di DKI Jakarta mewakili 

sekolahnya untuk berkompetisi 

 

Jakarta, 15 Desember 2011. Sebanyak 475 pelajar kelas 4, 5 dan 6 dari 25 Sekolah 

Dasar (SD) terpilih di lima wilayah DKI Jakarta mengikuti ajang kompetisi bertajuk Shell 

Road Safety Competition 2011. Kegiatan yang diselenggarakan PT Shell Indonesia di 

Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara, Bumi Perkemahan Cibubur dibuka oleh Wakil 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Drs. Wahyono, MH dengan didampingi oleh 

General Manager Communications and External Affairs Budiman Moerdijat dan Kepala 

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Abdul Rasyid.  

Dalam sambutannya, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Drs. Wahyono MH 

yang juga membuka acara tersebut mengatakan bahwa pihaknya mendukung dan 

memberikan apreasiasi terhadap kegiatan Shell Road Safety Competition 2011 yang telah 

diselenggarakan oleh Shell Indonesia secara rutin. “Dengan mengenal disiplin berlalu lintas 

sejak dini, anak-anak diharapkan nantinya dapat mengingatkan orang tuanya akan 

perlunya keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, program ini juga 



akan membantu anak-anak mengenali peran dan tanggung-jawab masyarakat pengguna 

jalan dan polisi,” kata Wahyono.  

 

Sementara itu General Manager Communications and External Affairs Budiman Moerdijat 

mengatakan, program Shell Road Safety Competition merupakan kontribusi PT Shell 

Indonesia untuk membantu Pemerintah menciptakan keselamatan dan keamanan berlalu 

lintas. ”Pendidikan keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak 

dapat menjadi agen perubahan budaya untuk saat ini maupun kelak ketika mereka 

beranjak dewasa. Melalui kegiatan ini, anak-anak tidak hanya diharapkan mampu 

memahami rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga mampu menerapkan disiplin berlalu lintas 

dalam keseharian.”  Shell Road Safety Competition ini sejalan dengan program “Dekade 

Keselamatan Jalan 2011-2020" (UN Decade of Action on Road Safety) dengan tema  

“Bersama Selamatkan Anak Bangsa” yang dicanangkan oleh Wapres Boediono pada 20 

Juni 2011 lalu.  

 

Sementara ituKepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto dalam 

sambutannya menyampaikan, ”Membangun budaya berlalu-lintas merupakan tanggung 

jawab bersama. Kami sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan masa 

depan yang lebih baik. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan hal yang sangat mulia 

karena menyiapkan generasi penerus demi masa depannya yang lebih baik, lebih 

berbudaya, dan sekaligus membangun peradaban.”  

 

Mengasah Pengetahuan Berlalu Lintas 

Sebagai salah satu program investasi sosial Shell Indonesia, program Shell Road Safety 

Competition 2011 bertujuan memotivasi siswa Sekolah Dasar untuk mengasah pengetahuan 

dan ketrampilan berlalu lintas. Dalam kompetisi ini, siswa berlomba menunjukkan 

kemampuannya bertata-tertib di jalan yang telah dikondisikan mirip dengan jalan raya 

sebenarnya di Taman Lalu Lintas Saka Bhayangkara.  Kompetisi ini terdiri dari lima macam 



lomba yang menyenangkan bagi siswa SD, yaitu lomba Aman Bersepeda, Menggambar, 

Mendongeng, Drama dan Jingle.  

 

Secara rutin acara Shell Road Safety Competition ini telah diselenggarakan oleh PT. Shell 

Indonesia sejak tahun 2009.  Selain lomba tata tertib berlalu lintas, Shell Indonesia juga 

telah menjalankan pelatihan disiplin berlalu lintas yang bertajuk “Think Safety, Act Safely” 

(Berpikir keselamatan, bertindak secara selamat) sejak 2008. Hingga saat ini telah lebih 

dari 3000 siswa dari 33 SD di DKI Jakarta yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut. 

Selain pelatihan untuk siswa SD, Shell Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan kepada 

para guru dalam bentuk Training of Trainers yang bertujuan untuk membekali para guru 

dengan metode pengajaran yang kreatif dan menyenangkan dalam memberikan materi 

tentang tertib berlalu lintas dan aman di jalan. Sejak program ToT diluncurkan pada tahun 

2009, telah 238 guru mendapat pelatihan ini.   

 

Pendidikan disiplin berlalu lintas telah menjadi prioritas kegiatan sosial Shell. Tidak hanya 

di Indonesia, di luar negeri, kegiatan pendidikan mengenai keselamatan dan keamanan 

berkendara yang telah dilakukan Shell telah berlangsung cukup lama, sehingga hampir 

semua warga negara yang sudah dewasa pernah mengikuti kegiatan pendidikan ini ketika 

mereka masih duduk dibangku sekolah dasar. Di Singapura misalnya, sejak tahun 1958, 

kegiatan ”Shell Traffic Games” telah melibatkan sekitar 65.000 siswa SD setiap tahunnya. 

Tidak hanya itu, materi mengenai keselamatan dan keamanan berkendara pun telah 

menjadi kurikulum yang diwajibkan di sekolah. Sementara itu di Malaysia, sejak 

diselenggarakan pertama kalinya pada tahun 1957, setiap tahunnya sekitar 40.000 anak 

sekolah di Malaysia terlibat dalam kegiatan ”Shell Traffic Games” ini.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi situs kami:  

www.shell.com/indonesia atau www.amandijalan.com 

 



Selesai  

 

Untuk keterangan lebih lanjut, foto atau wawancara dapat menghubungi: 

Sri Wahyu Endah 

Media Relations Manager  

PT Shell Indonesia 

Phone: +62 21 7592 4700 

Fax: +62 21 7592 4679 

www.shell.com/indonesia 

 

 
 
 

 

 


