
 
 

 

 
 
Jakarta Siang Ini, 26 Juli 2007. 
 
Bergerak atas dasar keprihatinan dengan kondisi kedisiplinan yang tercermin di 
jalan raya, Karisma_Honda Cyber Community (atau lebih dikenal sebagai 
KHCC) sebagai salah satu dari ribuan klub/komunitas roda dua akhirnya 
tergerak untuk mengambil inovasi kampanye yang bertajuk "Tertib Lalu Lintas". 
Meski bukan sebagai yang pertama dalam melancarkan kampanye ini, tapi 
optimisme yang tumbuh di setiap member sudah melebihi ekspektasi. 
Keruwetan fungsi jalan raya yang tidak dibarengi kedisiplinan penggunanya 
memaksa sosok-sosok aktif di balik sebuah organisasi untuk mengambil langkah 
alternatif demi suksesnya visi dan misi yang ditawarkan dalam meningkatkan 
tingkat kedisiplinan di jalan raya. 
 
Bila tak ada aral melintang, semoga Minggu 5 Agustus 2007 menjadi hari yang 
cerah dimana komunitas ini dapat bergerak bebas melancarkan kampanye 
yang sudah diatur sedemikian rupa sejak awal bulan ini. Pendekatan secara 
maksimal terhadap pihak-pihak yang dirasa perlu terlibat akhirnya berbuah 
manis saat respon positif datang ke meja pengurus. Tak kurang produsen 
sepeda motor Honda (AHM) dan Polda Metro Jaya serta beberapa pihak yang 
masih dijajaki keterlibatannya akan turut mendukung kampanye tertib lalu lintas 
ini. 
 



Berkendara (roda dua) sebenarnya tidak hanya berkutat soal nyali membetot 
gas dan tidak hilang keseimbangan saja tapi juga menyentuh sisi-sisi yang 
sebenarnya sudah mulai terlupakan dalam diri mayoritas pengguna roda dua 
saat ini. Faktor mental seperti tumbuhnya nilai disiplin sesungguhnya menjadi 
poin vital sebagai landasan dasar bagaimana pengguna roda dua harusnya 
bersikap di jalan raya. Masih lemahnya penegakan hukum oleh pihak Kepolisian 
dijadikan alasan yang harusnya bisa dikurangi dengan tingginya nilai 
kedisiplinan. 
 
Terdapat banyak aksi negatif di jalan raya seperti pelanggaran lampu merah, 
penggunaan trotoar bagi jalan motor, penggunaan helm murahan yang jelas-
jelas membahayakan keselamatan diri sendiri sampai aksi kebut tanpa memikir 
panjang setiap efek yang bakal ter jadi. Idealnya pemikiran "Aman Berkendara" 
terpatri di benak setiap pengguna jalan raya. Aman bagi diri sendiri maupun 
pengendara lain. 
 
Impian KHCC ini mungkin sama seperti impian komunitas/klub roda dua 
kebanyakan dimana berkendara dengan nyaman bisa terwujud bila pihak-
pihak yang berwenang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan 
pengguna jalan raya mau belajar bahwa disiplin saat berkendara adalah awal 
dari sebuah kenikmatan menikmati perjalanan di ibukota. Semua tidak lagi 
impian jika kita mau memulai dari diri sendiri. Jika pesan ini tidak dipedulikan dan 
lebih berpihak kepada kebiasaan khalayak banyak, itu sama saja tidak 
memaksimalkan pendidikan yang kita dapat sepanjang hidup. 
 
Kini kami dari KHCC memohon support rekan bikers semua baik berupa do'a, ide 
atau masukan-masukannya agar kampanye berjalan lancar dan sesuai agenda 
yang telah dipersiapkan. 
 
Berkendaralah dengan Aman dan Cermat ! 
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