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Jakarta, 10 Agustus 2017
Salah satu biaya terbesar dalam operasional truk adalah biaya bahan bakar, dan
salah satu faktor penentunya adalah bagaimana pengemudi truk dapat mengemudikan
kendaraannya dengan ekonomis dan efisien. Untuk itulah, pada bulan Juni sampai
dengan Juli 2017, PT. Isuzu Astra Motor Indonesia dan Dealer 3S Isuzu mengadakan
Eco Drive Contest 2017.
Eco Drive Contest 2017 adalah sebuah apresiasi kepada sopir Isuzu GIGA
sebuah kontes irit bahan bakar untuk pengemudi Isuzu GIGA. Ini adalah tahun kedua
Isuzu mengadakan acara Eco Drive kontes.
Parameter kontes menggunakan data konsumsi bahan bakar aktual dari data
DRM (Data Record Modul) yang dimiliki oleh Isuzu GIGA. Isuzu GIGA adalah truk
dengan teknologi tinggi yang sudah diatur dengan sistem Common Rail, dan dilengkapi
dengan ECU (Electronic Control Unit) dan DRM (Data Record Modul) untuk merekam
histori pengoperasian truk, salah satunya adalah mengenai histori konsumsi bahan
bakar.
Sebagai parameter perlombaan, di awal dilakukan download data konsumsi bahan
bakar masing-masing truk untuk mengetahui konsumsi bahan bakar aktual sebelum
kontes dimulai. Kemudian, pengemudi truk mendapatkan pelatihan dan training dari
Isuzu mengenai tips mengemudi truk yang ekonomis.
Tips

tersebut

diantaranya,

menjaga

kecepatan

maksimal

truk,

tidak

menggunakan putaran mesin tinggi, sebisa mungkin menggunakan gigi yang lebih

tinggi, menggunakan Engine Brake yang efektif, kecepatan truk yang konstan, dan
meminimalkan idling kendaraan.
Berdasarkan tips irit bahan bakar tersebut, pengemudi diharapkan dapat
mempraktekkannya pada operasional kendaraan sehari-hari. Berselang 3 sampai
dengan 4 minggu dari download Data Record Module pertama, tim penilai akan mendownload data konsumsi bahan bakar lagi untuk kedua kalinya, dan dibandingkan
antara data sebelum dan setelah training.
Eco Drive Contest 2017 ini diselenggarakan di customer Isuzu GIGA terpilih di
area Jabodetabek, yaitu PT. Dakota Buana Semesta, PT. Otowa Logistik, PT. Alpha
Lima Transisi, PT. Trans Darpi Indoneisa, dan PT. CJ Korea Express Indonesia
Masing-masing perusahaan mewakilkan 5 orang pengemudi, dan selanjutnya
dipilih dua pemenang dari masing masing perusahaan fleet tersebut. Pemenang berhak
mendapatkan hadiah menarik yang diserahkan oleh Takuji Kani selaku CV Marketing
Director di booth Isuzu pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS)
2017.
Setelah di Jakara, Eco Drive Contest 2017 akan diselenggarakan pula di
Surabaya dan Semarang. Semoga Eco Drive Contest 2017 ini dapat membantu
pengusaha, pemilik truk, dan para sopir Isuzu untuk semakin meningkatkan efisiensi
konsumsi bahan bakar, dan dapat untuk meningkatkan skill pengemudi truk Isuzu,
bagaimana mengemudikan truk secara efisien dan hemat bahan bakar.
LAYANAN PURNA JUAL
Tidak hanya produk yang berkualitas, dalam rangka untuk membuktikan Isuzu
Indonesia sebagai rekan bisnis yang handal, Isuzu Indonesia berkomitmen untuk selalu
meningkatkan kuantitas dan kualitas dari jaringan penjualan serta layanan purna
jualnya. Pada saat ini Isuzu memiliki :
•
•

107 Outlet di seluruh Indonesia, 28 Satellite, >950 mekanik
2.384-part Network yang tersebar di 355 kota di seluruh Indonesia

•
•
•
•
•
•

12 Parts Depo (Medan, Pekanbaru, Surabaya, Samarinda, Banjarmasin,
Makasar, Lampung, Semarang, Palembang, Manado, Bali)
12.577-part number, Isuzu Astra Domestic Genuine
128 unit Bengkel Isuzu Berjalan Mobil & 5 Bengkel Isuzu Berjalan Motor
216 Isuzu Workshops (Dealer, Authorized & Bengkel Mitra)
Isuzu Technician School
Field Advisor yang siap 24 jam dihubungi untuk membantu keluhan kendaraan
Isuzu Anda
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