
MASALAH TINGGI 

BAK TERBUKA 



Tinggi dinding maksimal

1. JBI s/d 4500 kg 550 mm 

2. JBI s/d 7500 kg 700 mm 

3. JBI s/d 1300 kg 850 mm 

4. JBI s/d 21000 kg 1000 mm 

Surat Dirjen Hubdat AJ 307/2/7DRJD/2003

Berdasarkan PP no 44 tahun 1993 dan UU nomor 14 tahun 1992 

Ketentuan 8 July 2003 mengenai
barang curah



UU 22 TAHUN 2009 & PP 55 TAHUN 2012

▰ PP 55 Tahun 2012 Pasal 54 sudah diatur mengenai ukuran kendaraan 

landasan mobil barang dan bus yang selanjutnya di sebut kerangka 

landasan  sampai di terbitkan SUT (Sertifikat Uji Tipe).▰ PP 55 Tahun 2012 Pasal 55 yang terdiri dari 5 ayat adalah mengatur 

dimensi  bak mobil barang  dengan batasan panjang lebar dan tinggi yang 

di perbolehkan. Sampai diterbitkan SRUT (Sertifikasi Registrasi Uji Tipe). ▰ Selanjutnya SE.2/AJ.307/DRJD/2018 Jakarta 1 Maret 2018 sebagai  

petunjuk dimensi yang di perbolehkan.



“Saat ini peraturan yang digunakan untuk

menentukan pelanggaran ODOL tidak valid. 

Peraturan SE 307 tahun 2003 mengkaitkan

tinggi dengan berat beban, tetapi, ini tidak

diterapkan dengan secara keseluruhan untuk

mengatasi ODOL. Dikarenakan dimensi tidak

bisa dikaitkan dengan berat beban. Sesuatu

yang  berukuran/dimensi lebih besar belum tentu

memiliki beban yang lebih berat. 



Contoh:

Kotak yang berisikan bola bowling 

memiliki beban lebih berat di 

bandingkan dengan kotak yang 

berisikan topi. Walaupun, kotak yang 

berisikan topi memiliki beban

dimensional lebih besar . 

1 lbs (pound)  = 0.453592 kg

 Berat beban ditentukan dengan

timbangan. 

Beban dimensional ditentukan

tinggi, panjang, dan lebar. 

Ini juga memungkinkan truk dengan

bak tertutup untuk melakukan aksi

overload yang tidak terdeteksi jika di 

tentukan hanya menggunakan beban

dimensional. Memberikan ke tidak
adilan kepada truk terbuka.



FINGER SCAN PETUGAS

Memberi akses buka palang pintu

sekaligus menjadi TILANG 

ELEKTRONIK.

JEMBATAN TIMBANG 

Di bangun di semua pintu masuk

tol dengan demikian jika over 

load pintu TOL tidak terbuka. 



Terjemahan:

Jika unit pengangkutan truk kombinasi dan trailer kombinasi

memiliki kelipatan persekutuan terbesar lebih dari 42,5 ton, 

maka kombinasi dapat beroperasi hingga 50 ton di bawah

‘Truk kelas 3 dan trailer kombinasi pembahasan 2010’
Notice 2010 '(Pembahasan) dengan syarat:

• Jarak sumbu kombinasi berada dalam batas yang dirinci

dalam Pemberitahuan

• tinggi beban pada gandengan trailer tiga gandar mana saja

dalam kombinasi ini (HLT dalam diagram di bawah) tidak
melebihi 3,5 meter

• semua persyaratan lain dari Pemberitahuan terpenuhi.

Berdasarkan kententuan batas dimensi kendaraan Australia 9 November 2012 
Trailer dapat mengangkut berat beban hingga 50 ton dengan syarat tidak

melebihi 3,5 meter dari bawah ban hingga batas muatan tertinggi. 

https://nacto.org/docs/usdg/vehicle_standards_information_nsw.pdf

https://nacto.org/docs/usdg/vehicle_standards_information_nsw.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/vehicle_standards_information_nsw.pdf
https://nacto.org/docs/usdg/vehicle_standards_information_nsw.pdf


KESIMPULAN

“ODOL (overload over dimensi) HANYA DAPAT DITERAPKAN DENGAN ADANYA 

METODE PENGGUKURAN YANG ADIL. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEDUA 
ASPEK, DIMENSI DAN BERAT BEBAN YANG DITENTUKAN DENGAN METODE 

PERHITUNGAN YANG SESUAI”. 

▰ Perhitungan berat beban dan beban dimensional  berbeda, dan menunjukkan hasil yang  tidak sama▰ Beban dimensional untuk menentukan kelebihan berat beban, adalah representasi yang tidak akurat dan sah. 

Ini dapat dikatakan sebagai asumsi yang tidak dapat diandalkan. ▰ Penggunaan jembatan timbang dapat menentukan berat beban secara aktual. Dikarenakan berat beban

ditentukan dengan timbangan. Oleh sebab itu dapat memberikan hasil yang lebih andal dan valid.▰ Saat ini hanya digunakan satu aspek, yaitu dimensi, untuk menilai pelanggaran ODOL. Ini membuat

peraturan tersebut tidak kosisten dan sah, yang menyebabkan ke tidak adilan bagi beberapa pelaku bisnis



TERIMA KASIH!


