Komunitas Pengguna Busway Dideklarasikan

Di tengah kekecewaan dan kemerosotan pelayanan busway Transjakarta, telah dideklarasikan
“Komunitas Pengguna Busway” (Busway Mania) di Jakarta, Kamis 22/9/2010. Peresmian
komunitas ini dilangsungkan dalam acara “Ngobrol Busway Bersama Bang Yos” dengan
menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso , Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Condro Kirono dan Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI
M Akbar.
Darmaningtyas selaku Penasihat Komunitas Pengguna Busway menjelaskan, KOMUNITAS ini
dibentuk sebagai wadah para pengguna busway yang memiliki kepedulian atas pelayanan
busway Transjakarta agar menjadi lebih baik. Gagasan ini muncul berangkat dari semakin
menurunnya kualitas pelayanan Busway Transjakarta yang ditandai dengan semakin tidak
menentunya kedatangan bus satu dan berikutnya maupun masa tunggu penumpang untuk
dapat diangkut Busway Transjakarta.
“Wadah ini terbuka bagi siapa saja, terutama bagi pengguna busway transjakarta yang memiliki
kepedulian untuk perbaikan layanan Busway Transjakarta. Meskipun namanya Komunitas
Pengguna Busway, tetapi terbuka bagi kelompok maupun individu yang mempunyai kepedulian
pada perbaikan Busway Transjakarta. Pendeklarasian komunitasi ini sebenarnya lebih
dimaksudkan untuk mengingatkan pada kita semua pentingnya mengutamakan angkutan
umum massal untuk menjaga kelestarian lingkungan akibat bumi yang semakin panas. Jauh
sebelumnya gagasan ini telah dilontarkan melalui dunia maya yang diwadahi dalam jejaring
sosial facebook busway mania. Dan kesediaan Bang Yos untuk terlibat aktif sebagai pelindung
dalam komunitas ini diharapkan akan dapat mendinamisir komunitas ini untuk memperjuangkan
pelayanan Busway Transjakarta,” ujar Darmaningtyas yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi
Transportasi (Instran) dan sering menggunakan busway dalam aktivitas sehari-harinya.
Sedangkan Sutiyoso yang didapuk sebagai Pelindung menyatakan siap membuka pintu setiap
saat bagi anggota komunitas untuk bersama-sama mendorong perbaikan pelayanan busway
Transjakarta. Pada penandatanganan spanduk dukungan deklarasi yang tidak kurang dari
seratusan orang turut membubuhkan tanda tangan, Bang Yos menuliskan kata-kata, “Ingin
lancar? Gunakan busway!”
Menyangkut penyerobotan jalur busway oleh kendaraan pribadi maupun sepeda motor
sehingga mengakibatkan kemacetan di jalur yang seharusnya bebas hambatan itu
sebagaimana dikeluhkan para pengguna busway Transjakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Condro Kirono menyatakan, itu disebabkan kurangnya dukungan infrastruktur
yang ada. ”Akibatnya ribuan kendaraan mobil dan motor bebas masuk ke jalur busway.
Peningkatan pelanggaran juga dikarenakan petugas jaga masih kurang jumlahnya. Saya tidak
jamin steril kalau petugas tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang bisa mendukung,” jelas
Condro menjawab pertanyaan pengguna busway yang dilontarkan dalam forum tanya jawab.
Sedangkan dari pihak Dishub DKI yang diwakili M Akbar menyatakan, saat ini terus
diupayakan perbaikan pelayanan dan infrastruktur dalam operasional busway. Di antaranya
dengan membuat standar pelayanan minimum (SPM) Busway Transjakarta. ”Dengan SPM ini
akan terjadi integrasi dengan dinas dan pihak terkait untuk memajukan pelayanan busway,
seperti Dinas Pekerjaan Umum, Polisi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BLU
Transjakarta, Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya,” kata Akbar.
Yang pasti Komunitas Pengguna Busway akan terus-menerus mendorong pihak-pihak terkait
untuk bersama-sama melakukan perbaikan pelayanan sehingga busway tidak menjadi cibiran
masyarakat lantaran tak ada bedanya dengan metromini. ”Diharapkan dengan telah
dideklarasikannya Komunitas Pengguna Busway ada perbaikan signifikan pelayanan angkutan
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massal ini,” ujar Darmaningtyas sambil menambahkan kepengurusan yang ada saat ini
bersifat sementara.
Deklarasi komunitas ini difasilitasi oleh Institut Studi Transportasi (INSTRAN). Berikut ini
Struktur Pengurus Komunitas Pengguna Busway (Busway Mania):
PelindungLetjen TNI (Purn) Sutiyoso (Bang Yos)
SUSUNAN PENGURUS:(sementara)
PenasehatDarmaningtyasAndi Rahmah
KoordinatorM. Budi Susandi
Wakil KoordinatorThowaf Zuharon
SekretarisAchmad Izzul Waro
Wakil SekretarisNova Fajar Estiningrum
BendaharaRatim
KeanggotaanSumantoro S.Suhening Sutardi
(Thar S/Nova/Santo) Link ke pemberitaan media cetak dan online: http://cetak.kompas.com/
read/xml/2010/04/23/04484613/.baru.dua.instansi.paraf.draf.standar.layanan
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/319456/
http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=38571
http://www.thejakartaglobe.com/city/jakartas-busway-a-total-failure-sutiyoso-claims/371025
http://www.thejakartaglobe.com/city/jakartas-busway-a-total-failure-sutiyoso-claims/371025
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/04/22/112430-sterilisasi-jalurbusway-kawasan-buncit-sempat-alami-macet-parah
http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/04/22/brk,20100422-242417,id.html
http://www.forum-ngo.com/deklarasi-komunitas-pengguna-busway-oleh-bang-yos/
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Warga+DKI+Jakarta+Bentuk+Komunitas
+Pengguna+Busway&dn=20100422193137
http://www.seputarjakarta.com/spip.php?article125
http://www.wartakota.co.id/read/news/24255
http://bataviase.co.id/node/183550
http://www.berita8.com/news.php?cat=2&id=21411
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=16878&post=1
http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/04/22/jumlah-kecelakaan-lalulintas-di-jalur-busway
-meningkat
http://www.infobusway.com/hasil-deklarasi-pengguna-busway-hari-ini-yg-diprakarsai-bang-yosdan-d-3245
http://nh.web.id/info/warga-jakarta-bentuk-komunitas-pengguna-busway/
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=17092
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http://search-portal.co.cc/search-1.html?q=Busway+
http://www.koran-jakarta.com/print-berita.php?id=50586
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/gubernur-siap-ladeni-komnas-ham/
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