
Mengemudi Pakai Cinta 

 

Kalau kita cinta sama bumi kita, dukung Gerakan Hemat BBM dari pemerintah dengan cara mengemudi 

yang ‘smart’, yuk. Masak mau, sih, Indonesia dicap sebagai negara terboros di dunia dalam 

mengonsumsi BBM? 

 

Gals, Indonesia termasuk dalam negara yang penggunaan BBM per harinya boros banget. Pada 

tahun 2008, sekitar 1,6 juta barel per hari (bph) habis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi 

yang lebih parah lagi terjadi di tahun 2006. Saat itu Indonesia memerlukan 1,8 juta bph BBM. Beda 

banget sama Jepang dan Jerman yang pada tahun 2006 hanya memerlukan 1 juta bph untuk kebutuhan 

masyarakatnya. Sebagai warga negara yang baik, kita bisa mendukung Gerakan Hemat BBM pemerintah 

melalui ecodriving. Selain bisa menghemat BBM, ecodriving juga dapat mengurangi emisi 

karbondioksida di udara.  

Terus apa sih ecodriving itu? Ecodriving adalah cara mengemudi yang dilakukan sesuai dengan 

serangkaian teknik tertentu, sehingga bisa menghemat bahan bakar. Beberapa teknik dapat 

diaplikasikan pada kendaraan mobil dan motor, namun ada juga yang hanya dapat diaplikasikan pada 

kendaraan mobil. 

 

Serangkaian teknik ecodriving adalah: 

1. atur perpindahan transmisi sesuai rpm 

Pindahkan gigi sesuai rpm (jarum penunjuk putaran mesin per menit). Kalau mesin mobil atau motor 

kita berada pada posisi gigi 3 dengan kecepatan tinggi dan mesin sudah menggerung, itu artinya rpm 

kita sudah berada di batas maksimal dan kita harus naik ke gigi 4. Begitu juga sebaliknya, kalau kita 

sedang berbelok dan berada pada posisi gigi 3, sementara kecepatan diturunkan, maka posisi gigi juga 

harus diturunkan ke gigi 2. Jadi, naik turunnya rpm harus disesuaikan dengan posisi gigi dan kecepatan, 

jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

 

2. enggak keseringan memindahkan transmisi 

Menjalankan mobil untuk pertama kalinya (masuk ke gigi 1), memakan lebih banyak bensin daripada 

ketika kita berjalan biasa. Padahal, semakin banyak bahan bakar yang terbuang, semakin banyaklah 

produksi karbondioksida yang kita keluarkan. Makanya, pas nyetir, usahakan untuk selalu memerhatikan 

keadaan di sekitar kita. Misal pas lampu merah, perhatikan kondisi lalu lintas dan posisi kendaraan lain. 

Kalau lampunya kebetulan merah, dari jauh, usahakan untuk mulai mengurangi kecepatan, sehingga kita 

bisa langsung jalan saat lampu berubah hijau dan enggak perlu menetralkan gigi perseneling serta mulai 

dari awal lagi karena terpaksa berhenti.  

 

3. kecepatan ekonomis 

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, 

kecepatan ekonomis yang disarankan maksimal adalah 90 km/jam. Kalau kecepatan kita sudah di atas 

100km/jam, penggunaan bahan bakar kita juga akan semakin boros.  Selain itu kecepatan ekonomis 

yang konsisten juga bisa mengurangi emisi bahan bakar. Maksudnya jangan mengemudi dengan 

kecepatan naik turun. Hal ini juga dapat diterapkan bila kita mengendarai motor. Usahakan untuk 

mengemudi dengan kecepatan yang konsisten. Selain itu, Puspitek juga menyarankan agar kita 

mengemudi dengan kecepatan di bawah 90km/jam saat berada di jalan biasa (bukan jalan tol). 

Mengemudi dengan kecepatan 60km/jam? Oke banget asal konsisten di kecepatan itu, ya. 

 

4. teratur mengecek dan mengatur tekanan ban. 



Saat berjalan dengan kondisi kekurangan udara, ban harus bekerja ekstra keras. Akibatnya, mesin harus 

bekerja lebih berat dan menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Ya, kita tahu, dong, semakin banyak 

bahan bakar yang dihabiskan maka makin banyak juga emisi karbon yang diproduksi. 

 

5. kurangi beban pada kendaraan  

Hey, teman-teman yang di sana dan di sini, pergi rame-rame itu memang seru banget, kan? Sempit-

sempitan juga enggak apa, deh. Tapiii… huh, beban yang berlebihan di dalam mobil atau di atas motor 

dapat mengakibatkan mesin bekerja ekstra. Jadi, usahakan supaya beban kendaraan kita enggak terlalu 

banyak, ya. Biar mesin lebih sedikit membakar bahan bakar. 

 

6. menginjak pedal gas dengan pas 

Menginjak gas secara berlebihan dapat menghabiskan bahan bakar dan meningkatkan pemakaian 

mesin. Kalau kita enggak sering-sering menginjak pedal gas, emisi karbon di udara juga bisa berkurang. 

 

7. panasi kendaraan sebentar 

Enggak usah lama-lama saat memanaskan mobil atau motor, gals. Sekitar 30 detik saja sudah cukup, 

kok. Lalu jalankan saja kendaraan perlahan-lahan sampai kendaraan panas sepenuhnya. Soalnya, 

memanaskan kendaraan terlalu lama adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan pemborosan 

bahan bakar. 

 

8. isi bensin saat cuaca sejuk 

Mengisi bensin saat cuaca sejuk dapat mencegah penguapan. Karena saat suhu sejuk, partikel bensin 

sedang pekat sehingga memberikan pembakaran ekstra yang baik buat mesin kendaraan kita.  

 

Nah, mulai sekarang mari kita mengemudi dengan cara yang ramah lingkungan. Kasih tahu papa, kakak, 

teman-teman, atau pacar soal ecodriving ini  juga, ya. Biar yang peduli sama lingkungan bukan cuma kita 

doang. Yuuuk… be an ecodriver! 

 

 


