
(ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA)
APTRINDO

Usulan Normalisasi Kendaraan Over Dimensi



DASAR PEMIKIRAN

1. Pelanggaran ODOL mulai terjadi sejak krismon (1998) dengan masuknya
kendaraan build up sampai 2017 (sejak dimulainya kebijakan Bebas ODOL), sehingga
sudah cukup lama dibiarkan dan cukup banyak jumlah kendaraan yang 
tidak sesuai aturan (hampir 90% dari total jumlah truk yang ada)

2. Kendaraan tahun 2017 ke bawah, tidak dapat melakukan KIR (KEUR) 
akibat tidak memiliki SRUT dan SKRB yang disebabkan antara lain:
a. Persaingan usaha yang disebabkan oleh adanya kendaraan build up (setelah

krismon) yang ukurannya lebih panjang dari kendaraan lokal. 
Contoh: 
• Kendaraan tronton lokal panjang total rata-rata 9 m.
• Sedangkan tronton build up panjang total rata-rata 12 m

Sehingga transporter memanjangkan unitnya menjadi 12 m dan tidak
mempertimbangkan perlunya SRUT dan SKRB (karena ketidaktahuan)

b. Pembelian kendaraan second (bekas) yang penyerahannya hanya ada KIR dan 
tidak dilengkapi SRUT dan SKRB (karena ada ketidaktahuan dari transporter)



c. Pembelian kendaraan baru karena promo dari Sales ATPM/APM yang menjual
kendaraan dengan kemampuan muat lebih banyak, pada saat penyerahan unit 
disertai KIR akan tetapi pada saat perpanjangan KIR tidak dapat dilakukan
karena dimensi tidak sesuai, dan SKRB serta SRUT tidak ada atau tidak sesuai
dengan dimensi kendaraan.

2. Kendaraan tahun 2017 ke bawah yang mengalami perubahan dimensi
(tarik sumbu), pada kenyataan di lapangan tidak melebihi standar

panjang atau dimensi, yang ditetapkan dalam aturan, misalnya:

a. Truk besar engkel (Fuso) panjang maksimal 9 atau 9,5 m

b. Truk tronton panjang maksimal 12 m

c. Untuk tinggi sesuai standar dan jika melebihi harus di potong dan disesuaikan
dengan standar

DASAR PEMIKIRAN



USULAN NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI

1. Kemenhub memberikan AMNESTI SRUT dan SKRB untuk kendaraan tahun 2017 
kebawah (seperti Kementerian Keuangan Direktorat Perpajakan yang mengeluarkan TAX AMNESTI), yang:
a. Telah mengalami perubahan panjang, akan tetapi tidak melebihi standar yang ditetapkan.
b. Tidak memiliki SRUT dan SKRB (karena pembelian second, hilang, dll)

2. Untuk kendaraan yang kelebihan panjang dan atau kelebihan tinggi, kemudian
dilakukan normalisasi, maka:
a. Mendapatkan subsidi (keringanan) biaya pembuatan SRUT dan SKRB atau GRATIS
b. Setelah dinormalisasi langsung mendapatkan SRUT dan SKRB serta KIR
c. Mendapatkan subsidi selama proses pemotongan dan tidak beroperasi (karena waktu pemotongan

sampai bisa dipergunakan kembali bisa mencapi 2-3 bulan dan biaya bisa mencapai 70 jt)

3. Memberikan jaminan kepada perusahaan untuk kendaraan yang dinormalisasi tetap
dapat memperoleh order dikonsumen yang sama (atau konsumen sebelumnya) 



KESUKSESAN NORMALISASI KENDARAAN

ADALAH 
JIKA KENDARAAN YANG DINORMALISASI 

MENDAPATKAN ORDER DI TEMPAT/KONSUMEN 

YANG SAMA DENGAN HARGA SAMA



REALISASI & PROYEKSI

PROGRAM ZERO ODOL 

(DATA KEMENHUB)



PROYEKSI PELANGGARAN (NASIONAL)

Statistik Angkutan Darat

Tahun 2020

(Sumber: BPS)

Melanggar 57,5%

8.007.542 kendaraan 4.604.337 kendaraan

Pertumbuhan 2,8% per tahun

=224.221 kendaraan
128.992



Kendaraan Melanggar

4.604.337 kendaraan

Over Loading (42,5 %)

1.956.843 kendaraan

Over Dimensi (5,5 %)

253.238 kendaraan

Tata Cara Muat (5,3 %)

244.029 kendaraan

Dokumen (6,9 %)

317.699 kendaraan



PROSES PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN 

Kendaraan
Melanggar

4.604.357

e-Tilang

33.685
0,4 %

Over Loading

1.956.843

Transfer 
Muatan

1.832
0,09 %

Over Dimensi

253.238

Normalisasi

710
0,28 %



TARGET PELAKSANAAN NORMALISASI

Kapasitas Produksi Normalisasi

• Setiap Bengkel : a. 3 kendaraan / bulan

b. 36 kendaraan / tahun

c. 72 kendaraan (2 tahun)

• Perlu bengkel sebanyak = 3.517 untuk mencapai ZERO ODOL 2023.

• Sedangkan bengkel di Indonesia ada 1.000 bengkel.

• Maka diperlukan = 3.5 x 2 tahun = 7 tahun (2027 Zero Odol Terwujud)

• Perubahan Statistik Angkutan Barang = 2,8% / tahun

= 224.211 kendaraan / tahun

= 12.331 kendaraan (over dimensi)

• Diperlukan tambahan = 342 bengkel untuk antisipasi pertumbuhan



PEMBAGIAN BEBAN KERJA

 80 UPPKB → Target 9 kendaraan/hari → Normalisasi

 514 UPUBKB (Unit Pengujian) → Target 2 kendaraan/hari → Untuk kendaraan baru yang over dimensi

ATAU

 265.569 Kendaraan tahun 2021 yang harus di NORMALISASI

(Dibagi rata dengan target 2 kendaraan/hari oleh UPPKB dan UPUBKB Se-Indonesia) 




