
 

MASALAH
LEBAR  TRUK

 



Persoalan

Untuk memahami terkait lebar
kendaaran truk maka perlu dilihat
peraturan yang mengatur tentang
lebar kendaraan truk, baik yang
ada pada UU 22/2009 dan
peraturan pelaksanaan nya yaitu
Pasal 19 UU 22/2009 dan Pasal 54,
55 PP 55/2012 beserta
penjelasannya.



1)    Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
a.     Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran
lalu lintas dan angkutan jalan; dan 
b.     Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

2)    Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :                  
a.     Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan
ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton ;

Kelas Jalan
Pasal 19



b.     Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang

dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500

milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling

tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c.     Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan

yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tak

melebihi 2.100 milimeter, ukuran Panjang tidak melebihi 9000

milimeter, Ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu

terberat 8 ton.

d.     Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan

bermotor dengen ukuran lebar melebihi 2500 milimeter, ukuran

panjang melebihi 18.000 ( delapan belas ribu ) milimeter, ukuran

paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10

ton.



Makna

Pasal 19

Dibatasi hanya terkait lebar kendaraan truk besar
Lebar kendaraan 2,5 M, termasuk rumah rumahan adalah
2,5 M
Mengatur soal kendaraan saja, bukan terkait rumah
rumahan kendaraan truk terbatas
Mengatur akan SUT ( surat uji tipe ) terhadap kendaraan
truk yang di import ke Indonesia yang mengatur bukan
hanya tentang lebar kendaraan saja.



12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau
Kereta Tempelan selain Mobil Bus;Kereta Tempelan selain Mobil Bus;
13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;
18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan
Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.  

Pasal 54Pasal 54
1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:

a. Panjang tidak melebihi :a. Panjang tidak melebihi :

b. Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;b. Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
c. Tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satuc. Tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu
koma tujuh) kali lebar Kendaraan;koma tujuh) kali lebar Kendaraan;
d. Sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat)diukur dari atas permukaan bidangd. Sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat)diukur dari atas permukaan bidang
atau jalan yang datar; danatau jalan yang datar; dan
e. Jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaane. Jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan
bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.



2) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari
sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua
koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang
menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum
47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak
sumbunya.

3) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi keseluruhan
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, wajib
dilengkapi dengan tanda.

4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tulisan
yang mudah dilihat oleh pengemudi didalam ruang
pengemudi.

 



Makna Pasal 54

Mengatur kejelasan tentang
spek murni kendaraan saja,

bukan rumah rumahan
kendaraan. Pada ayat 2 ini
adalah terkait ROH, dimana
suatu kendaraan dari SUT
dapat diijinkan utk dibuat

lebih Panjang maksimum 62
% dr jarak sumbunya.



Makna Pasal

55

Pasal 55 
1)    Ukuran bak muatan Mobil Barang disesuaikan dengan
konfigurasi sumbu, JBB, dan spesifikasi tipe landasan
Kendaraan Bermotor.
2)    Bak muatan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a.     Bak muatan terbuka; dan
b.     Bak muatan tertutup.

3)    Bak muatan terbuka dan tertutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling
sedikit:

a.     Panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus
sesuai dengan spesifikasi teknis
Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
b.     Jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin
dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150
(seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu
belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk
Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau
lebih;
c.     Dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak
melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk
dump truck, dan

d. Lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi :
1. 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu
kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan
Bermotor sumbu ganda; atau 
2. Lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi
kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk
Kendaraan Bermotor sumbu tunggal. 

Pasal 55 ini mengatur ttg rumah rumahan kendaraan. Pasal 54
mengatur khusus kendaraan saja, sedang pasal 55 mengatur
khusus tentang rumah rumahan saja.



Penjelasan

Makna

Pasal  54

PASAL  54

Lebar tidak melebihi 2.500 milimeter
dalam ketentuan ini tidak berarti

Kendaraan dapat memiliki lebar 2.500
milimeter tetapi lebar kendaraan

bermotor ditentukan berdasarkan lebar
chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya
dapat ditambah dengan paling banyak 50

milimeter ke kiri dan ke kanan. Yang
dimaksud dengan “lebar tidak

melebihi” adalah lebar terluar yang
termasuk engsel pintu atau bak, handle

bak muatan, namun tidak termasuk kaca
spion Kendaraan Bermotor.



Penjelasan pasal 54 itu hanya terkait dng SUT,  karena memang mengatur
tentang kendaraan. Bukan rumah rumahan. Yang menjadi persoalan adalah
makna frasa dalam penjelasan bahwa yang dimaksud “ lebar tak melebihi “
adalah lebar terluar yang ternasuk engsel pintu atau bak, handle bak muatan.
Terkait frasa ini maka digunakan lah kalimat tersebut bahwa kendaraan termasuk
rumah rumahan harus lebar nya 2,5 M utk truk besar oleh Regulator. Kalau ini
yang termaksud maka pertanyaan nya adalah : 

BAGAIMANA RELEVANSI MENFAAT KEBERADAAN PADA PASAL 55
TERSEBUT ?



Ini merupakan dugaan suatu perbuatan POLITIK HUKUM. 
Suatu permainan dari para elite dalam pembentukan PP 55 /2012 . 
Bertujuan untuk membuat kerancuan / dualisme pendapat terkait lebar kendaraan.
Seharusnya frasa itu dikaitkan dengan penjelasan pasal 55 yang mengatur ttg rumah
rumahan, bukan penjelasan di pasal 54 yang mengatur tentang SUT. 
Makna dari frasa tersebut menyimpang dari apa yang seharusnya berdasarkan alur
pemikiran serta permahaman. 
Oleh karena itu selayaknya frasa tersebut minta utk ditiadakan. Jika tidak maka ini
yang dijadikan pedoman para penguji kendaraan truk untuk memanfaatkan nya guna
mendapatkan suatu kemanfaatan, meskipun sdh ada surat edaran Dirjen hubdar no
308 tahun 2018 yang memberikan kejelasan ttg lebar kendaraan. Surat edaran Dirjen
hubdar menjadi tak ada makna nya karena PP secara hierarchis perundang –
undangan lebih tinggi dari surat edaran.




