
Sudah Ganti Oli Secara Teratur? Inilah Aturan Ganti Oli yang Benar 

Oli, komponen penting yang tak pernah bisa dilepaskan dari kendaraan bermotor. Sebagai pelumas 

mesin, oli dibutuhkan untuk menjaga performa mesin agar tidak cepat rusak. Namun karena penggunaan 

oli ada batasnya, ganti oli motor ataupun mobil harus dilakukan secara teratur. Mengganti oli ini ada 

aturan dan prosedurnya sendiri. Aturan dan prosedur yang harus dilalui ini tak selalu rumit. Bahkan jika 

kamu tahu bagaimana cara ganti oli motor dan mobil, kamu bisa mengganti oli kendaraanmu sendiri. 

Namun sebelum sampai ke sana, sebaiknya kamu tahu aturan ganti oli yang benar. 

Kapan Waktu yang Tepat untuk Mengganti Oli Kendaraan 

Aturan kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli ini memang beragam sesuai dengan jenis kendaraan 

dan oli yang digunakan. Untuk motor sendiri, rekomendasi penggantian oli adalah saat motor sudah 

menempuh jarak 2000 km. Ini adalah patokan yang digunakan secara umum. Akan tetapi, saat ini 

teknologi oli semakin canggih. Oli pun semakin tahan panas. Karena itu, ada oli motor yang masih bisa 

bertahan meski sudah menempuh jarak 4000 km. Namun untuk amannya, sebaiknya ganti oli motor saat 

sudah menempuh jarak 2000 km. 

Beda kendaraan, beda pula waktu rekomendasi penggantian olinya. Harga oli mobil yang lebih tinggi 

ternyata bukan tanpa alasan. Jika oli motor perlu diganti setelah menempuh jarak 2000 km, oli mobil 

mampu bertahan lebih dari itu. Rekomendasi penggantian oli mobil ini bisa di angka 4000 km. Bahkan 

jika mobil tersebut jarang digunakan untuk menempuh jarak yang jauh atau menembus medan yang sulit, 

oli mobil bisa bertahan hingga 5000 km. Jika sudah menempuh jarak sejauh itu, kamu harus segera 

menggantinya dengan oli yang baru. 

Indikasi Oli Harus Diganti 

Harga ganti oli mobil yang mencapai Rp 200.000 hingga Rp 300.000 memang tidak bisa dibilang 

murah. Demi berhemat, ada beberapa pemilik mobil yang sengaja menunda penggantian oli. Hal ini tidak 

ada masalah selama oli masih dalam kondisi layak pakai. Namun jika kondisi oli memang sudah tidak 

layak, upaya penghematan ini justru bisa merusak mesin mobil. 

Kondisi oli sebenarnya bisa dilihat dari warnanya. Kamu bisa melihatnya dengan mencabut dipstick dari 

tempatnya. Perhatikan warna oli yang menempel. Jika warnanya coklat agak kekuningan, itu berarti oli 

masih dalam kondisi baik. Namun jika oli sudah berubah menjadi hitam, ini menunjukkan bahwa oli 

tersebut sudah tidak layak pakai. Begitu pula jika oli yang menempel berwarna putih susu atau putih 

pekat. Hal ini menunjukkan bahwa kamu harus segera mengganti olinya. 

Ketinggian oli juga bisa menjadi pertanda apakah oli harus segera diganti atau tidak. Pada dipstick, ada 

dua tanda, yakni tanda F atau full dan E atau empty. Jika ketinggian oli sudah mendekati tanda E, kamu 

harus bersiap mengganti oli kendaraan tersebut. 

Seberapa Sering Kendaraan Perlu Ganti Oli 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, oli kendaraan biasanya diganti jika sudah mencapai jarak 

tempuh tertentu. Kondisi oli juga menjadi salah satu pertanda kapan waktunya untuk ganti oli mobil atau 

motor. Tapi perlu diketahui, patokan waktu ganti oli bukan hanya tergantung dari jarak tempuh kendaraan 

saja. 

Misalnya saja jika kamu terjebak macet dan harus menghabiskan waktu di jalan hingga 2 jam lebih. 

Meski jarak tempuh kendaraan belum mencapai 2000 km untuk motor ataupun 4000 km untuk mobil, bisa 

jadi kendaraanmu sudah harus diganti olinya. Jika memang diperlukan, kamu juga perlu memeriksa 

kondisi oli melalui dipstick. Hal ini perlu dilakukan, terlebih jika ingin mengganti oli kendaraan sendiri. 

Lagipula, cara ganti oli mobil atau motor juga tidak terlalu rumit. 



Lantas seberapa sering oli kendaraan harus diganti? Untuk masalah itu sendiri, tak ada jawaban baku. 

Akan tetapi jika mengacu pada periode waktu penggantian, oli motor atau oli mobil setidaknya perlu 

diganti 1 bulan sekali. Jika kendaraan Anda sering digunakan untuk menempuh perjalanan antar kota, 

bisa jadi dalam satu bulan kamu harus mengganti oli sebanyak 2 kali. Hal ini memang akan berdampak 

pada biaya ganti oli mobil ataupun motor. Akan tetapi biaya tersebut masih jauh lebih sedikit 

dibandingkan saat kendaraan harus mengalami perbaikan karena telat mengganti oli. 

Intensitas penggantian oli motor matic kurang lebih juga sama seperti motor pada umumnya. Setidaknya, 

ganti olinya setiap 1 bulan sekali atau ikuti petunjuk cara ganti oli motor matic. 
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