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Kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (Zero ODOL) 

*Data uji tuntas data uji petik (ODOL) dari Industri Pulp dan Kertas area Jawa dan Sumatera   

Rekapitulasi Truk  

  Sebelum Sesudah Penambahan Truk Impact Total 

Jawa 195.400  

                            

380.524                         185.124  95% 

Sumatera 

                        

15.861  

                            

32.321                           16.460  104% 

Hutan Tanaman Industri (HTI) 264.625  

                            

352.833                           88.208  33% 

Grand Total                          475.886  

                            

765.678                         289.792  

Kebutuhan Truk 5 Tahun Kedepan 

                            

995.381  

Total Tambahan Truk 

                            

519.495  



Toleransi Kebijakan ODOL bagi Industri (Kemenhub) 

Penetapan toleransi pada tahun 2023 sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Perhubungan 

No  134 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan dimana toleransi maksimum yang 

diatur adalah 5% 



 Kebijakan Zero ODOL berdampak pada Industri Pulp dan Kertas dimana akan ada kenaikan dampak 

sekitar 33-104% 

 Total tambahan truk pada saat 100% ODOL yakni 519.495 dan total tambahan truk pada 5 tahun 

kedepan 955.381 

 Kebijakan Zero ODOL juga akan menambah sekitar 289.792 kebutuhan truk serta kenaikan konsumsi 

solar sebesar 140.084.284 dan akan menimbulkan total 375.426 ton CO2 

 Dalam penindakan kendaraan ODOL bagi indsutri kertas harus memperhatikan jenis produknya. 

Untuk produk kertas tulis cetak dengan kertas tisu tentunya memang berbeda ukurannya karena 

kertas tisu bersifat bulky dan cenderung over dimensi, begitupun dengan lalu lintas dari sektor hulu 

nya (wood) sehingga tidak bisa disamaratakan mengingat produk kertas sangat beragam jenis dan 

ukurannya 

 Industri Pulp dan Kertas yang berada di wilayah Sumatera terintegrasi daru hulu dan hilir bahkan 

memiliki hutan sendiri sementara untuk pabrik kertas saja memang banyak di Pulau jawa sehingga 

perlu disikapi antar industri terhadap ODOL ini berbeda-beda kondisinya 

 Kesepakatan 3 Menteri bahwa toleransi awal ODOL mulai dari 50% tetapi Kemenhub mengatur 

menjadi toleransi dimulai pada 40% (Perlu di address adanya inkonsistensi) 

 Perlu adanya solusi yang win-win bagi industri, terlebih pada masa COVID-19 saat ini 

 

 

 

 



 Menurut studi yang dilakukan pusat pengkajian dalam negeri Kemendag, implementasi ODOL 

menimbulkan penambahan biaya pada komoditas barang penting dan pokok serta akan 

menyumbang inflasi sebesar 18% dan akan membebani konsumen serta penurunan daya beli 

masyarakat dimasa krisis ekonomi saat ini  

 Sangat tidak fair jika melihat beban produksi pada komoditas bahan penting dan pokok yang harga 

produknya sedang jatuh tetapi harus dihadapi dengan tambahan beban biaya untuk angkutan 

 Larangan ODOL yang dicanangkan Pemerintah harus bisa menjamin industri agar barang dapat tetap 

terdistribusi ke masyarakat 

 

 

 

 

 


