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Prakata 

 

 

Rancangan pedoman operasian dan pemeliharaan alat pembuka portabel pintu air irigasi 
disusun untuk memberikan panduan tata cara penggunaan dan pemeliharan alat pembuka 
portabel pintu air yang dikembangkan oleh Balai Litbang Irigasi untuk membantu operasional 
buka tutup pintu air dan pemeliharaannya.  

Rancangan pedoman ini disusun berdasarkan penelitian dan pengalaman yang telah dilakukan 
oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air, yaitu oleh Balai Litbang Irigasi dengan melakukan 
rekayasa sistem pembuka pintu air portabel skala laboratorium pada tahun 2017 dan 2018. 
Rancangan pedoman ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alternatif acuan penggunaan 
teknologi dalam pengoperasian pintu air. Penyusunan rancangan pedoman ini juga mengacu 
kepada sumber pustaka yang terkait.  

Rancangan pedoman ini dipersiapkan gugus kerja Balai Litbang Irigasi, pada Sub Panitia 
Teknis Sumber Daya Air yang berada di bawah Panitia Teknis Bahan Kontruksi Bangunan dan 
Rekayasa Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Tata cara penulisan disusun mengikuti PSN 04:2016 dan Rancangan pedoman ini telah 
dibahas pada rapat konsensus di Bandung dengan melibatkan narasumber, pakar dan lembaga 
terkait. 
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Pendahuluan 

 

Membuka dan menutup pintu air irigasi merupakan salah satu kegiatan utama operasi 
jaringan irigasi. Pekerjaan membuka dan menutup pintu saat ini masih membutuhkan waktu 
yang lama dan dengan kondisi pintu yang berat. Sebagian besar bangunan pengatur di 
jaringan irigasi khususnya pintu air menggunakan tenaga manusia. Penggunaan peralatan 
elektromekanis hanya ditempatkan pada pintu-pintu bangunan pengambilan utama. 
Keterbatasan ketersediaan layanan listrik juga kerap kali tidak dapat menjangkau lokasi pintu 
air.  

Tantangan lain adalah jumlah petugas pintu dalam melayani operasi juga sangat terbatas 
dibandingkan jumlah pintu air yang harus dioperasikan. Sesuai dengan Permen PUPR 
Nomor 12/PRT/M/2015, secara ideal, Petugas Pintu Air (PPA) diperlukan 1 orang per 3 – 5 
bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara 2 - 3 km atau daerah 
layanan 150 sampai dengan 500 ha. Saat ini kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi. Jumlah 
petugas semakin berkurang sehingga semakin tidak proporsional dengan wilayah 
kewenangan jaringan irigasi. Hal ini diduga dialami hampir di semua wilayah di Indonesia. Di 
sisi lain, tuntutan pelayanan operasi pemberian air dalam sistem jaringan irigasi 
mengharuskan kemudahan operasi pintu air tersebut. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, petugas pintu air perlu mendapatkan sarana yang mampu meringankan tugas 
operasi buka tutup pintu air. 

Guna memudahkan operasi pintu air maka dilakukan pengembangan peralatan 
elektromekanis yang portabel yang dapat dengan cepat dan mudah dibawa oleh petugas 
secara berpindah, dan dapat digunakan untuk semua tipe mekanis pintu air yang sama 
tipenya, lebih hemat dan tepat guna. 
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Rancangan Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Alat Pembuka Pintu Air 

Portabel 

 

1. Ruang lingkup 

Rancangan pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pengoperasian pintu air irigasi 
dengan menggunakan alat pembuka pintu air portabel. Rancangan pedoman ini 
menjelaskan persyaratan, tata cara operasi dan pemeliharan alat.  

 

2. Acuan normatif 

SNI 03-2925-1992 Pintu air pengatur dan pengukur untuk irigasi 
SNI 03-2926-1992 Pintu air pengatur dan pengukur romijn 
SNI 03-2927-1992 Pintu air pengatur dan pengukur crump de gruyter 
 
 
3. Istilah dan definisi 

Istilah dan definisi yang berkaitan dengan rancangan pedoman ini adalah sebagai berikut: 

3.1  
aktuator 
peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem 
(KBBI, 2018) 

3.2  
choke 
tuas atau tombol akan menyemburkan bahan bakar lebih banyak ke karburator untuk 
mempercepat pembakaran. Biasanya choke ini digunakan ketika mesin dalam keadaan 
dingin dan sulit dihidupkan (SNI 6423:2008) 
 
3.3  
engine 
mesin, motor penggerak (ISO 15550:2002) 

3.4  
gearbox 
perangkat mekanikal yang digunakan untuk meningkatkan torsi dan mengurangi kecepatan 
atau RPM dari motor (IEC 61400-4:2012) 

3.5  
irigasi 
air yang dialirkan ke lahan dengan kuantitas dan periode tertentu sebagai tambahan air 
hujan untuk mencukupi kebutuhan tanaman (Permen Nomor 17/PRT/M/2015) 

 
3.6  
pintu air 
pengatur Aliran air, pengatur tinggi muka air (Permen Nomor 268/PRT/M/2015) 

3.7  
planetary gear 
salah satu jenis gearbox, terdiri dari sun gear sebagai pusat putaran, planet gear dan ring 
gear atau anulus sebagai lintasannya (IEC 61400-4:2012) 
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3.8  
portabel 
mudah dibawa-bawa; mudah dijinjing (KBBI, 2018) 
 
3.9  
reducer 
alat yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran tinggi menjadi putaran rendah, sehingga 
motor yang memiliki putaran tinggi diubah menjadi pelan oleh reducer (ISO 53:1974) 

3.10  
reverse gear 
mekanisme roda gigi di mana mesin, kendaraan, dll, dapat dibuat untuk membalikkan arah 
putarannya (ISO 14635-2:2004) 
 
3.11  
shaft connection 
penghubung (ISO 4156-1:2005) 
 
3.12  
sprocket 
roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai, track, atau benda panjang yang bergerigi 
lainnya. Sproket berbeda dengan roda gigi; sproket tidak pernah bersinggungan dengan 
sproket lainnya dan tidak pernah cocok. (ISO 606:2015) 
 
3.13  
starter 
alat pada mobil dan sebagainya untuk memulai menghidupkan mesin. (ISO 9458:1988) 
 
 
4. Singkatan 

IEC International Electrotechnical Commission 
ISO International Organization for Standardization 
KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia 
KP Kriteria Perencanaan 
RPM Rotation Per Minute 
SAE Society of Automotive Engineers 
SNI Standar Nasional Indonesia 
 

5. Persyaratan 

Hal-hal yang menjadi persyaratan dalam rancangan pedoman ini adalah sebagai berikut: 
1) Sistem kerja operasi pintu mengikuti prosedur SNI 03-2925-1992 tentang Pintu air 

pengatur dan pengukur untuk irigasi, SNI 03-2926-1992 tentang Pintu air pengatur dan 
pengukur romijn, SNI 03-2927-1992 tentang Pintu air pengatur dan pengukur crump de 
gruyter, serta pada Lampiran 3: Perencanaan Alat-alat Pengangkat, dari buku “Standar 
Perencanaan Irigasi jilid KP-04” terbitan Direktorat Irigasi dan Rawa (2013).  

2) Kecepatan angkat pintu dengan menggunakan motor penggerak tidak boleh lebih dari 
300 mm/menit. 

3) Alat pembuka portabel pintu air hanya dapat digunakan sebagai panduan untuk pintu air 
irigasi dengan roda gigi tipe B, C dan D atau roda gigi tipe I dan II pada pintu radial. 

4) As pintu berbentuk bulat dan persegi, dan pada posisi roda kemudi telah dilepaskan dari 
as pintu. 

5) Mekanis penggerak eksisting pintu air pada kondisi baik dan dapat dioperasikan secara 
manual. 
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6) Operator telah memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengoperasian pintu air 
secara manual. 
 
 

6. Operasi  

Alat pembuka pintu air portabel adalah alat dengan putaran cepat. Tindakan pengamanan 
khusus harus diperhatikan untuk mengurangi risiko cedera. Operator diwajibkan untuk 
membaca, memahami sepenuhnya dan mengamati tindakan pencegahan dan peringatan 
keselamatan. Operator dianjurkan untuk mempelajari manual dan petunjuk keamanan 
secara berkala. Pemakaian yang tidak hati-hati atau tidak benar dapat menyebabkan cedera 
serius atau fatal.  

 

6.1. Operator 
1) Kondisi fisik operator 

a) Operator harus dalam kondisi fisik yang baik dan gangguan kesehatan lainnya yang 
dapat mengganggu penglihatan, ketangkasan atau penilaian.  

b) Disarankan untuk tidak mengoperasikan alat dalam kondisi lelah karena dapat 
menyebabkan hilangnya kontrol.  

2) Pakaian 
a) Untuk mengurangi risiko cedera, operator harus mengenakan pakaian pelindung 

yang tepat. Pakaian harus pas namun tetap memungkinkan untuk bebas bergerak. 
b) Disarankan mengenakan jenis celana panjang atau celana PDL. 
c) Disarankan menghindari penggunaan pakaian longgar, syal, dasi, perhiasan, celana 

longgar, rambut panjang yang tidak diikat, atau apa pun yang bisa tersangkut pada 
bagian alat yang bergerak. 

d) Disarankan menggunakan sepatu bot yang kokoh dengan sol nonslip. Sepatu safety 
direkomendasikan, tidak diperkenankan memakai sandal, sandal jepit, atau 
bertelanjang kaki. 

e) Disarankan selalu mengenakan sarung tangan kerja berat (misalnya terbuat dari kulit 
atau bahan yang tahan aus) saat memegang Alat pembuka pintu air portabel. Sarung 
tangan tugas berat nonslip meningkatkan cengkeraman dan membantu melindungi 
tangan. 

f) Disarankan mengenakan earmuff (penutup telinga atau peredam suara) untuk 
membantu melindungi pendengaran.  
 

6.2. Alat pembuka pintu air portabel 
1) Suku cadang 

a) Ilustrasi dan bagian alat pembuka pintu air portabel harus dipahami sebelum 
mengoperasikan alat. 

b) Tidak diperbolehkan mengoperasikan alat pembuka pintu air portabel jika rusak, tidak 
terawat dengan benar, atau dalam kondisi tidak lengkap. 

 
2) Mobilisasi  

a) Selalu menghentikan mesin sebelum meletakkan alat. Tidak disarankan membawa 
alat dengan mesin menyala karena sangat berbahaya. 

b) Ketika mengangkut alat dengan tangan, mesin harus dimatikan dan alat harus dalam 
posisi yang tepat, yaitu, memegang bagian pegangan (Gambar A-1 No (2)) atas dan 
meletakkan knalpot jauh dari badan. 

c) Saat mengangkut dengan kendaraan, disarankan mengamankan alat untuk 
mencegah benturan, tumpahan bahan bakar, dan kerusakan pada alat. 

 
3) Bahan Bakar 
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a) Engine yang digunakan alat pembuka pintu air portabel menggunakan campuran 
bensin & oli untuk bahan bakar (lihat Lampiran B). 

b) Diwajibkan untuk menghindari sumber api saat melakukan pengisian bahan bakar. 
Bensin adalah bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Jika tumpah dan tersulut 
oleh percikan atau sumber pengapian lain, dapat menyebabkan kebakaran dan luka 
bakar atau kerusakan properti 

c) Disarankan untuk memilih tanah kosong untuk mengisi bahan bakar dan bergerak 
minimal 10 kaki (3 meter) dari tempat pengisian bahan bakar sebelum menyalakan 
mesin (Gambar A-1 Nomor (4)). 

d) Diwajibkan untuk membersihkan bahan bakar yang tumpah sebelum menyalakan 
alat. 

e) Disarankan selalu berhati-hari agar jangan sampai bahan bakar mengenai pakaian. 
Jika hal tersebut terjadi, maka diharuskan mengganti pakaian segera. 

f) Diharuskan menunggu beberapa waktu untuk mendinginkan mesin sebelum 
melepaskan tutup bahan bakar. 

g) Diharuskan memeriksa sistem bahan bakar untuk menghindari kebocoran terutama 
bagian yang terlihat, misalnya tutup pengisi, sambungan selang, pompa bahan bakar 
manual. Tidak diperbolehkan menyalakan mesin jika ada kebocoran atau kerusakan 
dan menimbulkan risiko kebakaran. 

 
4) Penggunaan alat  

Penggunaan alat harus memperhatikan urutan operasi yang harus dijalankan. Pada 
tahap sebelum pengoperasian, pada saat operasi, dan setelah operasi. Jika urutan ini 
tidak dijalankan maka alat tidak akan menyala, atau tidak bekerja, atau bahkan pada 
kondisi tidak aman. Gambar 1 merupakan tata urutan penggunaan alat pada ketiga 
tahap operasi. 

 
Gambar 1  Tata urutan penggunaan alat pembuka pintu air portabel 

 
a) Starting/ menyalakan alat pembuka pintu air portabel 

(1) Menekan knope choke  ke posisi flap starter tertutup (tarik sampai penuh). Dan 
tarik starter grip sebanyak 5 kali pada starting awal (Gambar 2). 

Pra Pengoperasian 
Alat 

• Pasang soket ke 
alat 

• Pastikan bahan  
bakar terisi 

• Tekan knope 
choke  ke posisi 
flap starter 
kemudian tarik 
starter grip 

• Tekan knope 
choke ke posisi 
gas starter 
kemudian tarik 
starter grip 

• Tekan throttle dan 
pengunci throttle 

• Panaskan enjin 

Operasi Alat 
Pembuka Pintu Air 
Portabel 

• Pastikan enjin 
telah panas 

• Pasang alat ke 
tripod 

• Masukan soket ke 
shaft connection 
pintu 

• Tekan tuas reverse 
ke bawah untuk 
buka pintu & ke 
atas untuk 
menutup 

• Tekan gas secara 
perlahan hingga 
buka/ tutup 
selesai. 
 

Pasca 
Pengoperasian Alat  

• Tekan master 
control lever ke 
posisi STOP, 0 
atau O 

• Lepas soket dari 
shaft connection 

• Lepaskan alat dari 
tripod 

• Pastikan tidak ada 
barang yang 
tertinggal 
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Gambar 2  Penekanan knope choke ke posisi flap starter tertutup 
 

(2) Menekan Knope choke ke posisi gas starter kemudian tarik starter grip 
sebanyak 5 (lima) kali untuk menaikan bahan bakar ke karburator (Gambar 3). 

 
Gambar 3  Penekanan knope choke ke posisi gas starter 

 
(3) Menekan throttle dan pengunci throttle maka secara otomatis tombol knop 

choke akan berpindah ke posisi on (Gambar 4). 

 

 
Gambar 4 Penekanan tombol knop choke ke posisi on 

 
(4) Meletakan alat pembuka pintu air portabel di atas tripod. Pastikan posisi lubang 

yang berada di bawah alat sepenuhnya masuk kedalam tripod (Gambar 5). 
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Gambar 5  Peletakan alat pembuka pintu air portabel di atas tripod 

 
(5) Memegang starter grip dengan  tangan kanan, dan tangan kiri memegang 

gagang stang depan kemudian menempatkan kaki kanan di bagian bawah 
handle belakang. 

(6) Menarik perlahan starter grip sampai terhubung dengan pengait di bagian 
magnet. Setelah terasa terkait kemudian tarik ke atas. Disarankan untuk 
memperhatikan juga jika ada orang lain di belakang karena bisa menyebabkan 
benturan dengan tangan atau siku. Mengulangi sampai mesin hidup karena ada 
kemungkinan mesin mungkin hidup sebentar kemudian mati. Menekan knope 
choke  ke dalam dan tarik lagi starter grip hingga mesin hidup. 

(7) Memanaskan mesin sejenak dengan menekan throttle. 
 

b) Pengoperasian buka atau tutup pintu air irigasi 
(1) Menekan tuas kopling (Gambar A-1 Nomor (3)) sebelum mengangkut alat 

pembuka pintu air portabel. 
(2) Memasukan shaft connection ke as stang pintu air. Memastikan shaft 

connection benar-benar mencengkram as dengan baik. 

 
Gambar 6 Posisi shaft connection terpasang pada as alat   

 
(3) Menekan tuas reverse (Gambar A-1 Nomor (4)) ke depan untuk membuka pintu 

air dan menarik tuas reverse ke belakang jika akan menutup pintu air. 
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Diharuskan selalu menarik tuas kopling sebelum melakukan perubahan 
transmisi. 

 
Gambar 7 Posisi tuas reverse putaran naik (kiri) dan turun (kanan) 

 
(4) Melepaskan tuas kopling secara perlahan. 
(5) Menekan gas (Gambar A-1 Nomor (6)) secara perlahan, karena kecepatan 

bukaan disesuaikan dengan tarikan gas. 
(6) Menghentikan menarik gas secara paksa jika pintu tidak bergerak, segera tarik 

tuas kopling dan tarik tuas reverse ke posisi netral. 
(7) Melepas shaft connection (Gambar A-1 Nomor (7)) dari as stang pintu air dan 

mematikan mesin. 

 
Gambar 8 Posisi shaft connection dilepaskan dari as alat   

 
(8) Dalam keadaan darurat, diharuskan mematikan mesin dengan segera 

kemudian menggerakkan master control lever ke posisi “STOP”, “0” atau “O”. 

 
Gambar 9 Posisi master kontrol posisi mati  

 
(9) Untuk mengurangi risiko cedera karena kehilangan kontrol pada alat maka 

hindari penggunaan alat saat alat tersebut bermasalah. 
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7. Pemeliharaan 

Pemeliharaan, penggantian, atau perbaikan perangkat dan sistem kontrol dapat dilakukan 
oleh bengkel atau individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan alat. 

7.1.  Perawatan alat 

Diwajibkan selalu menghentikan mesin dan memastikan bahwa alat pembuka pintu air 
portabel dalam kondisi mati sebelum melakukan perawatan atau perbaikan apa pun. 

7.2. Penggantian suku cadang 
1) Diharuskan menggunakan busi yang telah ditentukan dan memastikan busi dan kunci 

kontak selalu bersih dan dalam kondisi baik. Selalu menekan busi booting dengan tepat 
ke terminal busi dengan ukuran yang tepat. (Catatan: Jika terminal memiliki sambungan 
adaptor SAE yang dapat dilepas, maka diharuskan terpasang dengan aman).  

2) Tidak diperbolehkan mengoperasikan alat pembuka pintu air portabel  jika knalpot 
(Gambar A-1 Nomor (8)) rusak, hilang atau dimodifikasi. Knalpot yang tidak dirawat 
dengan benar akan meningkatkan risiko kebakaran dan kehilangan pendengaran. 

3) Diharuskan mengencangkan semua mur, baut dan sekrup kecuali penyesuaian 
karburator setelah setiap kali digunakan. 

4) Agar menghindari cidera atau hal lain yang tidak diinginkan disarankan selalu 
memeriksa secara berkala rem alat. Jumlah keausan akan bervariasi tergantung pada 
penggunaan, kondisi dimana alat digunakan dan faktor lainnya. Keausan yang 
berlebihan akan mengurangi efektivitas rem dan dapat membuatnya tidak dapat 
dioperasikan. 
 

7.3. Permasalahan yang mungkin muncul 
1) Mesin tidak menyala 

Ada beberapa kemungkinan penyebab dari alat tidak bisa di-starter, diantaranya adalah: 
a) Busi tidak mengeluarkan percikan api. 
b) Mesin banjir akibat ada cairan masuk keruang pengapian. 

Dari penyebab masalah di atas, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi masalah tersebut, yaitu pertama membersihkan busi dari kotoran atau atur 
ulang celah busi dengan standar 0.65 mm. Langkah berikutnya yaitu dengan 
memposisikan tombol saklar berada pada posisi OFF,  melepaskan busi, menarik tuas 
choke  kemudian menarik starter grip sebanyak 5 sampai 10 kali. Langkah ini akan 
membersihkan kelebihan bahan bakar yang masuk ke ruang kompresi. 

Jika kedua langkah sebelumnya masih belum berhasil, dapat dilakukan cara lain, yaitu 
memastikan tombol saklar berada pada posisi ON. Menarik ulang sekitar tiga kali 
dengan tersendat, pada saat menjalankan mesin, jika tidak bisa distart , maka tarik tuas 
choke  ke posisi penuh kemudian mulai start kembali, dan jika mesin masih gagal untuk 
di start  maka dianjurkan untuk mengganti busi baru dan memulai start  kembali. 

2) Mesin distart hidup tetapi putaran tidak stabil/putaran tidak bisa meningkat cepat, atau 
kondisi mesin di start  hidup namun mati sendiri dan ada pula kasus mesin distart   hidup 
tetapi pada kecepatan tinggi tidak mau berjalan/ mati. Cara mengatasi permasalahan di 
atas, maka terlebih dahulu mengenali penyebab kemungkinan terjadinya masalah. 
Salah satu hal yang menyebabkan alat pembuka pintu air portabel mengalami masalah 
seperti di atas adalah karburator membutuhkan "L" (Low Jet) penyesuaian. Jika alat 
pembuka pintu air portabel mengalami beberapa masalah di atas, maka dapat dilakukan 
2 (dua) langkah penyelesaian seperti berikut: 
a) Melakukan pengaturan karburator yaitu dengan pengecekan keluaran angin dan 

bahan bakar. Ada kemungkinan keluaran angin dan bahan bakar tidak seimbang. 
b) Memutar baut stasioner bahan bakar searah jarum jam dan memuutar baut stasioner 

angin berlawanan arah jarum jam atau sebaliknya sampai suara stabil.   
3) Mesin tidak mencapai kecepatan penuh dan mengeluarkan asap yang berlebihan 
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Ada setidaknya 3 (tiga) kemungkinan yang menyebabkan alat pembuka pintu air 
portabel mengeluarkan asap berlebihan, diantaranya adalah: 
a) Campuran minyak/ bahan bakar yang digunakan salah. 

Untuk menanggulangi kemungkinan masalah ini, maka dapat dilakukan beberapa 
cara, langkah untuk menangani kemungkinan pertama yaitu dengan cara 
menggunakan bahan bakar baru dan benar-benar tepat rasio campuran minyak. 

b) Filter udara kotor. 
Kemungkinan kedua yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan filter udara  
dengan cara mencucinya dengan air sabun sampai bersih dan dibilas dengan air 
hangat kemudian dikeringkan sampai benar-benar kering. 

c) Karburator membutuhkan "H" (High Jet) penyesuaian. 
Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pengaturan karburator, pengecekan 
keluaran angin dan bahan bakar yang kemungkinan tidak seimbang, kemudian 
memutar baut stasioner bahan bakar berlawanan arah jarum jam dan putar baut 
stasioner bahan bakar searah jarum jam atau sebaliknya sampai suara stabil. 

4) Roda gigi planetary gear aus 
Kerusakan ini terjadi dikarenakan kurangnya perawatan yang dilakukan operator yaitu 
tidak melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kondisi pelumasan pada sistem 
Planetary Gear seperti memeriksa kemungkinan kekurangan jumlah pelumas atau O-
Ring pada Final Drive mengalami kerusakan sehingga oli pelumas menjadi berkurang 
drastis yang berakibat komponen Planetary Gear mengalami gesekan secara langsung 
tanpa mendapatkan pelumasan. 
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Lampiran A (Informatif) 

Gambar Bagian Alat Pembuka Pintu Air Portabel  

 

 

 
Gambar A-1  Bagian-bagian alat pembuka pintu air portabel 
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Lampiran B (Informatif) 

Bahan Bakar 

 

(1) Alat direkomendasikan beroperasi dengan menggunakan bensin tanpa timbal dan oli 
pada rasio campuran 50:1. 

(2) Mesin ini membutuhkan campuran bensin berkualitas tinggi dan oli mesin 
berpendingin udara dua langkah. 

(3) Diharuskan menggunakan bensin tanpa timbal kelas menengah dengan nilai oktan 
minimum 88. 

(4) Bahan bakar dengan nilai oktan di bawah 88 dapat meningkatkan suhu mesin. Jika 
dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan risiko kerusakan piston 
dan kerusakan pada mesin. 

(5) Bensin dengan kandungan etanol lebih dari 10% dapat menyebabkan masalah dan 
kerusakan pada mesin dan tidak boleh digunakan. 
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