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STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL 

MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS 

 
I. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan kendaraan begitu pesat tidak di imbangi dengan 

pertumbuhan prasarana jalan. Tidak disiplinnya pengguna jalan dan 

lemahnya penegakkan hukum menjadi salah satu hal yang mengakibatkan 

para pengguna jalan tidak tertib dan pada akhirnya kemacetan sering 

terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Mataram terutama pada jam jam 

berangkat kerja dan sekolah maupun jam pulang kerja dan sekolah pada 

ruas ruas jalan tertentu. Salah satu penyebab utama  adalah pertumbuhan 

kendaraan yang tinggi tidak diimbangi oleh pertumbuhan prasarana jalan. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dirasa perlu membuat SOP ( Standar 

Operasional Prosedur ) sebagai bahan acuan dalam bertindak anggota di 

lapangan demi terciptanya Kamseltibcar Lantas yang mantab di Kota 

Mataram. 

 

II. TUJUAN 

Menciptakan kamseltibcar lantas yang mantab serta meningkatkan 

keamanan dan kenyamana para pengguna jalan serta meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga 

kemacetan dapat di atasi dengan baik. 

 

III. DASAR 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 
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b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

d. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin 

anggota kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Program Quick Wins ke 6 Polisi sebagai penggerak revolusi mental 

dan pelopor tertib sosial di ruang publik. 

 

IV. PENGERTIAN 

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan 

terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan 

melebihi kapasitas jalan. 

Lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat 

yang lain, oleh karena itu lalu lintas merupakan salah satu masalah 

penting. Apabila arus lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka 

mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan-

gangguan ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Masalah lalu 

lintas merupakan suatu masalah sulit yang harus dipecahkan bersama 

dan sangat penting untuk segera diselesaikan. Apabila masalah lalu lintas 

tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul akibat masalah ini 

akan ditanggung oleh masyarakat itu sendiri, dan apabila masalah ini 

dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan 

mendapatkan manfaatnya. 

V.  ALAT 

a. Sarana 

Jalan negara, jalan Kota yang ada di wilayah hukum Polres Mataram. 

b. Prasarana 

1. Plank pemberitahuan  

2. Rambu-rambu lalu lintas (barigade, kerucut) 

3. Kendaraan patroli 
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c. Personil 

Personil yang dilibatkan dalam kegiatan antisipasi mengurai 

kemacetan arus lalu lintas, wajib didampingi oleh seoarang perwira 

dan seorang provoost yang bertujuan sebagai pengawas dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

 

VI.  RUANG LINGKUP 

a. Orang 

b. Tempat 

c. Kegiatan 

d. Hewan / barang 

V.      SASARAN 

a. Pusat pembelanjaan 

b. Terminal 

c. Perkantoran 

d. Tempat-tempat hiburan / wisata 

e. Zona aman sekolah 

f. Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

 

VII. TATA CARA MENGARAI  KEMACETAN 

a. Dalam menagatasi  kemacetan lalu lintas dipimpin satu orang perwira 

yang bertugas menyelenggarakan persiapan kegiatan. 

b. Persiapan tugas mengatasi kemacetan. 

c. Melakukan AAP terhadap petugas yang telah disipakan.  

d. Menentukan lokasi kegiatan yang mengalami kemacetan 

e. Menutup arus lalu lintas 

f. Mengalihkan arus lalu lintas 

g. Apabila terjadi kepadatan arus lalun lintas disekitar simpang empat maka 

personil yang bertugas didaerah tersebut melakukan diskresi kepolisian. 

 

 



4 
 

VIII. PENUTUP 

Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) mengatasi kemacetan  

pada wilayah hukum polres Mataram, dibuat guna dipergunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas pengakan hukum lalu lintas. 

 

                         Mataram,  10 Mei 2015 
            KASAT LANTAS POLRES MATARAM 
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