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Tim mobilmotor

l1( elika terjebak kemacetan
I \yang meningkat saat ber-
puasa, tak terasa emosi pun me-
ningkat. Karena pada saat bersa-
maan, para pengguna jalan juga

bermaksud sama untuk segera
tiba di rumah agar dapat berbuka
puasa bersama keluarga.

Tetapi apa lacur. sebab seper-
tinya kita mempunyai 'pesaing'
yang menghambat tujuan tadi.
Padahal saat emosi meningkat,
kadar gula darah sedang turun.
Tentunya konsentrasi terhadap
kondisi lalu lintas menurun, dan
jangan lupa bahwa kita sedang

berpuasa, sehingga amal ibadah
akan hilang karena tertutup
emosi yang meningkat tad,.

Bagaimana mencegah men ing-
katnya emosi saat mengemudi di
tengah kemacelan? Nah, anger
management perlu diterapkan
di sini.

Anger management adalah
manajemen kendali emosi. Ama-
rah manusia pada dasarnya bisa
muncul karena dorongan agresif
yang disebut sebagai human
aggressive yang terjadi karena
hal-hal di luar dugaan. Misalnya,
sepeda motor menyelinap dan
menyenggol spion atau begitu
padatnya lalu-lintas maka jarak

antar kendaraan menjadi begitu

dekat sehingga saling pepet.

Faktor tersebut bisa saja dise-
babkan faktor internal (di caram
diri) karena konflik internal yang

tidak bisa terselesaikan dan
keluar dalam bentuk marah.
Misalnya masalah di rumah
karena terlambat sahur, kemu-
dian terbawa dalam diri kita
dan diimplementasikan di jalan

raya. Akibatnya orang tersebut
menjadi pengemudi agresif .

Sedangkan faktor eksternal
adalah contoh di atas, seperti
sepeda motor menyelinap dari
sisi kiri jalan, metromini yang

berhenti sembarangan di ten-
gah jalan untuk menaikkan
atau menurunKan penumpang,

kendaraan umum lainnya yang

ngetem (berhenti) di termina
mengakibatkan kita terpancing
sebagai pengemudi yang agresif.
Faktor eksternal inilah yang
menrmbulkan amarah karena
adanya provokasi dari luar. Ge-
jalanya bisa dirasakan seperti
jantung berdebar kencang dan

muka memerah seiring kenaikan
hormon adrenalin.

Dari amarah ini lalu timbul
secara refleks sikap defensif
untuk mempertahankan diri,
tVah, sikap ini yang kemudian
sering kita temui dalam bentqk
perselisihan di jalan. Ingat ke-
jadian seorang pengemudi Lexus

dengan seorang pesohor di Jakar-



: Selatan beberapa waktu lalu?

.- contoh sikap agresif di jalan

.,a yang timbul karena faktor
^+^-^^l t1 ^+^^^^^^^- - >rernar. Aelegangan yang

.'rhah mcniadi hentrnk fisik
,-:r meniadi destrrrktif Sekali
- ,dian terbayang sudah keru-

. ,r dan kerusakan yang trmbul,
- hal minus,kutan lainnya
-::'ri biaya dan waktu ekstra
. g harus dikeluarkan Kemarah

. - iestruktif tanpa disadari bisa
' --tgarah kepada tindak kriminal
,- sangat berbahaya. I

{alau sudah marah, biasanya pengemudi
,enderung agresif . Ciri-ciri pengemudi agresif

'dalah sebagai berikut:

o Static aggressive; mengemudi dengan cara tergesa-gesa,

komplain, cenderung mencoba bersaing. Didahului orang

kemudian berusaha mendahului kembali.

t Verbal aggressive; mengemudi sambil menyumpah-nyumpah,
membuka kaca jendela dan memaki-maki, menekan tombol
klakson tanoa outus.

c Ambitious aggressive; mengemudi secara amb sius, memotong
jalan, mendorong mobil dari belakang, menghentikan laju

kendaraan dan mengalak berkelahi

Adakah untungnya kejadian tersebut di
atas? Jawabannya adalah tidak ada, justru
kerugian berlipat yang timbul. Evaluasilah
cara mengemudi Anda. Apakah mungkin ada
yang salah dari cara mengemudi Anda atau
mungkin saja Anda berada dalarn salah satu
kategori di atas.
Oleh karenanya, kemarahan yang terjadi
harus dikendalikan dengan pelbagai cara di
antaranyai

I Jangan terpancing emosi apabrla menemui pengemudi dengan

tipe agresif.

o Sebaiknya menghindar saja apabila menemui pengemudi dengan

tipe agresif.
j Selalu memikirkan risikonya apab la Anda terlibat konflik dengan

pengemudi agresif

3 Dengarkan radio supaya rasa marah kita beralih dan menurunkan
tensi tinggi.

1 Usahakan mencari jalan aiternatif yang lebih nyaman,

Mendengarkan radio yang memberitakan situasi jalan sangat

membantu memberikan solusi jalan alternatif.
o Ingat bahwa ibadah pLiasa adalah cara kita mengendalikan

emosi. lbadah puasa menjadi batal kalau kita akhirnya harus

terlibat dalam konflik jalanan yang tidak perlu Bersabar adalah

kunci yang terbaik supaya selamat sampai tuluan,

lersabar demi keselamatan sepanjang perjalanan
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