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Polemik ODOL
yang Menjadi Sorotan

Sisi pandang dunia 
bisnis

Sisi pandang 
keselamatan lalu lintas

Gangguan terhadap 
kelancaran lalu lintas 

Percepatan laju
kerusakan jalan → 

(kebutuhan anggaran
konstruksi). 

Transportasi - Logistik
merupakan bagian penting
dalam ekonomi Indonesia

“

“



Sisi Pandang Positif (+) ODOL

1. Kapasitas barang yang diangkut lebih banyak
(memangkas biaya angkut)

2. Biaya pengiriman barang lebih murah

3. Harga barang komoditas menjadi lebih
murah

4. Jangkauan pemasaran dapat menjadi lebih
luas

5. Pangsa pasar lebih luas, memacu
peningkatan omset produksi

6. Peningkatan kebutuhan SDM/Lapangan
pekerjaan/pendapatan

7. Peningkatan Kesejahteraan aktor terkait

 Berat melebihi Ketentuan > 100 %

 Dimensi melebihi ketentuan

OVER DIMENSION OVER LOAD 
(ODOL)

Akibat Kecelakaan LL 

harapan (+) bisa hilang



Sisi Pandang Negatif (-) ODOL

1. Mempercepat laju Kerusakan
infrastruktur jalan

2. Peningkatan terjadinya risiko kecelakaan
lalu lintas

3. Gangguan kelancaran arus lalulintas

4. Potensi biaya pemeliharaan kendaraan & 
kecelakaan meningkat (ODOL & Non 
ODOL)

5. Persaingan perusahaan dan operator 
angkutan barang yang kurang sehat

6. Memacu Penurunan Kinerja logistik
Nasional

 Berat melebihi Ketentuan > 100 %

 Dimensi melebihi ketentuan

OVER DIMENSION OVER LOAD 
(ODOL)

Akumulasi pengaruh kejadian

negatif memacu penurunan

kinerja logistik nasional



Peraturan Terkait dengan Kelas Jalan & 
Kendaraan yang Akan Dilayani

l ll lll Khusus

1 Panjang (mm) 18 12 9

2 Lebar ( mm) 2.5 2.5 2.1

3 Tinggi (mm) 4.2 4.2 3.5

4 MST (ton) 10 8 8

Kelas jalan
ItemNo

 PP no.79 tahun 2013 tentang TENTANG 

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 

(Pasal 17 s/d 20) 

UU NOMOR 22 TAHUN 2009  TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(Pasal 19)

STANDAR GEOMETRIK JALAN BEBAS

HAMBATAN UNTUK JALAN TOL

TATACARA PERENCANAAN GEOMETRI

JALAN ANTAR KOTA



Peraturan Perundangan terkait
Pengaturan & Pengendalian Kendaraan



IDEAL

DI LAPANGAN

Dimensi panjang Kendaraan 
Angkutan Barang bermasalah 
Terkait dengan kelas jalur jalan 

yang dilalui

Dimensi panjang Kendaraan 
Angkutan Barang tidak 

bermasalah
( selama belum ada modifikasi 

dimensi depan & belakang 
tergantung )

Fenomena Dimensi Kendaraan 
Angkutan Barang



Seandainya ada modifikasi dimensi belakang tergantung

yang melanggar aturan

Dimensi belakang
tergantung melebihi

Ketentuan

Mengembalikan ke kondisi Awal, konsekuensinya:

 Biaya memodifikasi kendaraan ulang

 Kapasitas angkut berkurang, berdampak pada : 

o kenaikan biaya angutan barang per ton /m3. 

per KM

o Kenaikan harga barang.

Menambah sumbu kendaraan ; 

 Biaya untuk menambah sumbu kendaraan

 Kapasitas angkut tetap dan penambahan

sumbu tersebut dapat memperkecil beban

sumbu kendaraan, sehingg ada kemungkinan

dapat menambah muatan yang dapat diangkut ( 

selama MST maks. 10 ton)

Alternatif Solusi

Perlu kesiapan Uji tipe kendaraan



MST Kendaraan Angkutan

barang 10 Ton tidak

bermasalah

MST Kendaraan Angkutan

barang 10 Ton  bermasalah

Terkait dengan kelas jalur jalan

yang dilalui

MST Kendaraan Angkutan

barang > 10 Ton bermasalah

Fenomena MST
Kendaraan Angkutan Barang



Peningkatan laju

kerusakan konstruksi

jalan & jembatan

Peningkatan resiko

terjadinya kecelakaan

lalulintas

Peningkatan biaya pemeliharaan

konstruksi jalan & jembatan

Peningkatan biaya kecelakaan

lalulintas

K
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a
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 &
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m

b
a
ta

n

CESAL (Tahun)

Penyusutan

Umur

Konstruksi

jalan

Adanya Muatan Lebih akan Peningkatan

laju kerusakan konstruksi jalan & jembatan

SOLUSI penambahan jumlah sumbu

memang dapat mengatasi masalah

pelanggaran MST, namun masih

memerlukan kajian lebih detail terkait

pemenuhan persyaratan kendaraan

yang boleh jalan di jalan Umum , yaitu

harus memenuhi Uji tipe Kendaraan,
terkait dengan kelaikan kendaraan

utk dapat digunakan di jalan umum.

Peningkatan Laju Kerusakan Konstruksi Jalan



MST   kendaraan melebihi
Ketentuan

 Jumlah Berat Bruto (JBB)

 Jumlah Berat yang diijinkan (JBI)

UJI TIPE KENDARAAN

DI LAPANGAN

• KETIDAK SESUAIAN DENGAN KELAS JALAN YANG DILALUI

• MUATAN BERLEBIH DENGAN / TANPA MODIFIKASI

DIMENSI KENDARAAN

Perkerasan jalan

JBI Kemenhub

MST (kapasitas daya dukung
jalan) Kementerian PUPR

DAYA ANGKUT (kg) 

JBI (kg) - {BERAT KOSONG (kg) + BERAT ORANG 

(kg)}

Kelas jalan 1 :  MST 10 Ton

Kelas jalan 2 & 3 : MST 8 Ton 

Kelas Khusus : MST > 10 Ton

Perrmasalahan Terkait MST Kendaraan



MST Kendaraan Angkutan barang > 10 

Ton bermasalah

 JBI  melebihi Ketentuan

Mengurangi muatan sesuai JBI, 

konsekuensinya:

 Jumlah barang yang diangkut berkurang, 

berdampak pada : 

o kenaikan biaya angkutan barang per ton / 

KM

o Kenaikkan harga barang.

Menambah sumbu kendaraan ; 

 Biaya untuk menambah sumbu kendaraan

 Kapasitas angkut tetap dan  penambahan sumbu

tersebut dapat memperkecil beban sumbu kendaraan, 

sehingga ada kemungkinan dapat menambah muatan

yang dapat diangkut ( selama MST maks. 10 ton)

Alternatif Solusi

Perlu kesiapan Uji tipe kendaraan

+ 1 sumbu + 2 sumbu



MST Kendaraan Angkutan barang > 8 

Ton bermasalah

 JBI  melebihi Ketentuan

Mengurangi muatan sesuai JBI  konsekuensinya

:

 Jumlah barang yang diangkut berkurang

banyak , berdampak pada : 

o kenaikan biaya angkutan barang per ton / 

KM

o Kenaikkan harga barang.

Menambah sumbu kendaraan ; 

 Biaya untuk menambah sumbu kendaraan

 Kapasitas angkut tetap dan penambahan sumbu

tersebut dapat memperkecil beban sumbu

kendaraan , sehingg ada kemungkinan dapat

menambah muatan yang dapat diangkut ( selama

MST maks. 10 ton)

Alternatif Solusi

INI YANG MENJADI MASALAH

+ 1 sumbu + 2 sumbu



Kendaraan masuk dalam

tapak UPPKB

Barang
No

tidak Standar

kendaraan standar ?

Penanggulangan muatan lebih tidak bisa HANYA dimbebankan pada  pengawasan operasional kepada UPPKB, karena kecenderungan operator 
angkutan untuk memuat barang semaksimal mungkin pada gilirannya mempengaruhi Kemampuan Fasilitas UPPKB  dan berimbas pada petugas 

jembatan timbang sehingga tidak melaksanakan tugasnya secara benar dan konsisten, harus  ditanggulangi secara komprehensif.

Dirancang dengan

Kondisi Geometrik Jalur 

dalam tapak UPPKB

Bongkar muat

Dimensi

Kendaraan

Kendaraan

di akses

Pos Pendataan 1

Penimbangan
Terdeteksi

Ok

dengan WIM             
MST

Pos Pendataan 2

Pelataran Parkir /            Over load                        
Penimbangan

Bongkar                                        Bagaimana Kesiapan Kapasitas Alat
Muatan                                                                Penimbangan ?

Gudang                           Bagaimana Kesiapan Kapasitas

Gudang & pelataran bongkar muat

barang serta Jaminan  terhadap

Keamanan Muatan/Barang ?

KESIAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PEMANTAUAN DAN 
PENGAWASAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI LAPANGAN



Gambaran UPPKB

17

WIM

= Kendaraan yang diindikasikan melanggar

= Kendaraan yang tidak diindikasikan melanggar

= Kendaraan yang melanggar



PelayaranPelabuhan PelabuhanArea        Area

Antarmoda

Konsumen

•  Transportasi Darat
•  Transportasi Udara

(Jembatan Udara)
•  Inland Waterways
•  Short Sea Shipping / Coastal

Shipping

Penerbangan

Area Airport Area Airport

Antarmoda

•  Transportasi Darat
•  Transportasi udara
•  Inland Waterways
•  Short Sea Shipping/ 

Coastal Shipping

Produsen

Sistem Transportasi Angkutan Barang

•  Pelayaran Komersil
•  PSO Angkutan Barang dan Keperintisan
•  Pelayaran Rakyat



Integrasi Pelabuhan dengan Jaringan
Prasarana Angkutan Darat ( Jalan & KA)



Kesiapan Infrastruktur Jalan:
Skema Alur Angkutan Barang



Pelabuhan
Jaringan Lintas Angkutan 
Barang

PRODUSEN
Pergudangan

KONSUMEN

Penyediaan Terminal Barang

Penyediaan Kawasan Industri & 
pergudangan  dekat jalan kelas 1 Atau 

Akses ke kawasan jalan kelas 1

Penyediaan jaringan lintas
angkutan barang KELAS 1

Kesiapan Infrastruktur & Tata Ruang 
untuk Angkutan Barang



Keterkaitan 
ODOL dan 
Ketersediaan 
Prasarana Jalan 
dengan Jaminan 
Keselamatan 
Lalu Lintas Jalan



Skema Upaya Penanggulangan Muatan Lebih

Keterangan :

g1 : kondisi supply yang mencerminkan kualitas jaringan jalan yang ada saat

ini (terkait dengan geometrik maupun perkerasan jalan)

g2 : kondisi demand yang mencerminkan kecenderungan operator angkutan

memuat barang melebihi batas yang ditetapkan yang berdampak pada

MST melebihi standar maksimal ataupun dimensi kendaraan yang tidak

standar.

g3 : peningkatan kualitas jalan terkait dengan geometrik dan perkerasan

jalan yang diupayakan

g4 : penurunan MST &/ dimensi kendaraan ODOL yang diupayakan

1 : kesenjangan antara MST &/ dimensi kendaraan ODOL dengan MST&/

dimensi supply yang selama ini dibebankan pengawasannya kepada unit

penimbangan kendaraan bermotor di jalan (jembatan timbang)

2 : program peningkatan kualitas jalan ( geometrik& perkerasan) dari g1

menjadi g3

3 : program pengendalian kendaraan ODOL untuk menurunkan

MST&/dimensi kendaraan ODOL terhadap jalan dari g2 menjadi g4

4 : program pengawasan operasional sebagai akibat masih adanya

kesenjangan antara peningkatan kualitas jalan (g3) dengan penurunan

beban demand (g4)

Pada saatnya : 4 = 0
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Prasyarat Kebijakan Zero ODOL Efektif

• Intensitas Pengawasan dan Denda

• Strathman (2001): 

• Kenaikan denda 10 persen akan mengurangi truk ODOL sebesar 2,86 
persen

• Dasar pembuatan kebijakan ODOL dapat didasarkan pada intensitas
pengawasan dan tingkat denda

• Penggunaan timbangan berpindah (portable scales) akan menurunkan
ODOL sebanyak 2,51 persen

• Hang et al. (2013):

• Penerapan TBW (toll-by-weight)  meningkatkan biaya transportasi
sebesar 10-2 persen di China

• TBW meningkatkan pendapatan administrasi jembatan sebesar tiga puluh
persen  dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur, dll



Prasyarat Kebijakan Zero ODOL Efektif

• Penggunaan Teknologi Pendukung

• Pemanfaatan teknologi WIM sebagai praseleksi truk ODOL untuk
ditimbang ke jembatan timbang statis

• Karim et al. (2014): 

• Penggunaan teknologi WIM mampu meningkatkan jumlah temuan
truk ODOL sebesar 6.101 kasus dari 126 kasus terdeteksi di 
jembatan timbang

• Penegakan Hukum yang Kuat

• Chan (2008):

• Penerapan pengendalian truk kelebihan muatan di China terdiri dari
tiga fase: pengawasan, peraturan hukum, dan pendidikan



Potensi Kendala Penerapan
Kebijakan Zero ODOL di Indonesia

1. Koordinasi yang Rumit antartingkat Pemerintahan karena Perbedaan
Kewenangan Jalan
• Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh: (a) Pemerintah, untuk jalan nasional; (b) 

Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi; (c) Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau (d) 
Pemerintah kota, untuk jalan kota.

• Artinya, dibutuhkan koordinasi antara Pemerintah dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota 
karena kewenangan jalan yang berbeda-beda tersebut.

2. Pemalsuan Dokumen KIR dan Kurang Efektifnya Denda
• Terdapat rencana Kemenhub untuk meningkatkan denda truk ODOL

• Di beberapa jalan tol di China, denda diberikan bersamaan dengan biaya masuk tol (kebijakan TBW)

3. Pungutan Liar dan Permasalahan Lain di Jembatan Timbang

• Beberapa jembatan timbang tutup karena alih kelola dari Dishub kepada Kemenhub

• Dugaan praktik pungli yang masih terjadi di beberapa jembatan timbang



Urgensi Logistik dalam Perekonomian

• Persentase biaya logistik
terhadap PDB menunjukkan
efisiensi distribusi barang dan 
jasa yang terjadi dalam
perekonomian

• Rasio biaya logistik terhadap
PDB Indonesia 2018 adalah 24%

• Rasio biaya transportasi
terhadap PDB + 12%

• Setiap Rp100 yang dihasilkan
perekonomian, Rp12 adalah
biaya transportasi Sumber: Katadata (2019)



Dampak Penerapan Pembatasan ODOL

• Untuk memenuhi pembatasan ODOL, faktor produksi
perusahaan angkutan (truk, tenaga kerja) akan menghasilkan
jasa pengangkutan yang lebih sedikit.

• Terjadi inefisiensi produksi sehingga
fungsi berubah dari Fungsi A ke
Fungsi B

Ilustrasi Contoh:

• Sebelum kebijakan: 10 truk
mengangkut 8 ton (Fungsi A)

• Setelah kebijakan: 10 truk
mengangkut 7 ton (Fungsi B). Untuk
mengangkut 8 ton perlu 11 truk.



Cost-Benefit Pembatasan ODOL

Benefits Costs
(+) Penurunan biaya maintenance atas
kerusakan jalan

(-) Penambahan biaya transportasi akibat penambahan
frekuensi angkutan transportasi, peningkatan average cost
angkutan per unit beban, dan biaya penambahan
kapasitas beban kendaraan
 Inflasi

(+) Peningkatan keselamatan kendaraan
angkutan

(-) Peningkatan biaya pengawasan beban transportasi
(jembatan timbang, WIM, administrasi sanksi)
 Biaya

(+) Peningkatan keselamatan kendaraan
pengguna jalan lain

(-) Peningkatan pencemaran lingkungan dan konsumsi
energi akibat kenaikan frekuensi transportasi dan 
peningkatan kapasitas beban kendaraan
 Biaya ektsernalitas



Estimasi Dampak Pembatasan ODOL

• Jika ada penurunan efisiensi produksi jasa transportasi darat 1%, 
berapa % PDB Indonesia akan berubah?
• Simulasi Model Computable General Equilibrium GTAP (Global Trade 

Analysis Project) (Hertel, 2013; McDougall, 2003): 

• Hasil simulasi menghasilkan elastisitas PDB terhadap efisiensi
pengangkutan darat Indonesia:

𝜀 = %∆𝑃𝐷𝐵%∆𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖
Hasil Simulasi: 𝜀 bernilai -0,057, artinya setiap adanya inefisiensi jasa
transportasi darat 1%, akan ada penurunan PDB Nasional 0,057 % 
pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah



Manfaat Ekonomi Pengembangan Multimoda

1. Penurunan harga produk akhir karena adanya penurunan
biaya terkait armada pengiriman, biaya gudang dan
penyimpanan, dan waktu transit yang lebih singkat

2. Memudahkan sebuah perekonomian terintegrasi dengan
perdagangan internasional

 Jalur multimoda yang efisien akan meningkatkan
competitiveness karena barang yang dikirim lebih cepat
sampai

 Pengiriman yang lebih cepat satu hari nilainya sama dengan
pengurangan tarif ekspor sebesar 0.4-1 persen dan tarif
impor sebesar 0.8-1.5 persen (Hummels et al, 2007)



Hambatan Pengembangan Multimoda

1. Menurut Prentice (2003), hambatan pengembangan
multimoda dapat dibagi menjadi tiga:

a. Hambatan regulasi: berupa tumpang tindih regulasi (misal
dalam standar keamanan dan kualitas)

b. Hambatan infrastruktur: berupa underinvestment
(kurangnya pembangunan infrastruktur dan biaya
perawatan), iklim, topografi, dst.

c. Kegagalan rantai pasok: terjadi karena seluruh agen dalam
supply chain tidak berada dalam satu common interests



Sistem Transportasi Multimoda di Indonesia

• Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan terdiri dari
lebih dari 17.500 pulau. Oleh karenanya, transportasi barang dengan
menggunakan beberapa moda sangat diperlukan.

• Namun, selama ini perencanaan sistem transportasi multimoda sangat
kurang mendapatkan perhatian, khususnya di tingkat nasional.

• Sebagian besar daerah di Indonesia memiliki infrastruktur transportasi
yang tidak memadai dan kualitasnya sangat buruk.

• Selain itu, perencanaan transportasi lebih ditekankan pada moda
jalan, sehingga semakin memperburuk sistem transportasi dan 
mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan yang parah (Russ et al., 
2005).



1. Russ et al. (2005) telah mensimulasikan berbagai

skenario perbaikan sistem transportasi di 

Indonesia dengan pendekatan discrete network 

design problem (DNDP). Solusi terbaik adalah

pembangunan pelabuhan baru di Jambi (Muara 

Sabak) dan pembangunan tol baru di Semarang-

Surabaya dan Bandung-Cirebon. Kombinasi

upaya ini akan mengurangi total biaya

pengangkutan barang sebesar 79,8% dan total 

waktu perjalanan sebesar 59,5% dibandingkan

dengan kondisi awal sebelum implementasi. 

Kombinasi upaya ini juga akan mengurangi

beberapa ruas jalan yang overload di Pulau Jawa. 

2. Dengan pendekatan yang sama, 
Yamada et al. (2009) mensimulasikan
berbagai skenario perbaikan sistem
transportasi di area yang lebih spesifik, 
yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 
Banten. Solusi terbaik adalah
pelebaran jalan dari Jakarta ke Bogor 
dan dari Subang ke Wado. Upaya ini
dapat mengurangi kemacetan lalu
lintas yang parah di sekitar Jakarta, 
serta berkontribusi pada pergerakan
transportasi yang lebih efisien antara
bagian timur dan barat wilayah 
tersebut.

Opsi Pengembangan Transportasi Multimoda
di Indonesia



Rekomendasi

1.Strategi efisiensi pengembangan dan pemilihan moda
transportasi

Earmarking anggaran untuk biaya road maintenance

Pengendalian inflasi harga

Pembangunan infrastruktur terkait perdagangan dan 
transportasi (bandara, rel kereta, jalan)
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Peta Regulasi
1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 55T ahun 2012 tentang Kendaraan; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 

4) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor; 

5) Peraturan Menteri Perhubungan No. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan
Kendaraan Bermotor; 

6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pengendalian
Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penerbangan; 

7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

8) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

9) Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 tahun 2019.

10) Berbagai peraturan perundang-undangan di atas mengatur aspek penting mengenai dua hal: 
pengaturan dimensi atau ukuran kendaraan bermotor, bidang pengawasan operasional dan 
penegakan hukum. 



Pengaturan Pasal 19 UU LLAJ

• Jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas.

• Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan terdiri atas: 
• jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan

ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton; 

• 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; 

• jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui
Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang
tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu
terberat 8 ton; dan 

• jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran
lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling 
tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. 



• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (khususnya Pasal 54 dan 55) yang 
mengatur lebih detail mengenai ukuran kendaraan bermotor yang dipersyaratkan. 

• (1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan: 
• panjang tidak melebihi: 

• 1 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus; 

• 2 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal; 

• 3 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang 

• dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan. 

• lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; 

• tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar Kendaraan; 

• sudut pergi Kendaraan paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan 

• jarak bebas antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak
bersentuhan dengan permukaan bidang jalan. 

• (2) Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum
62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum
47,50% dari jarak sumbunya. 

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

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



• Pengawasan ODOL  Berdasarkan UU LLAJ, terdapat 3 (tiga) sarana
yang dapat dikategorikan sebagai wujud pengawasan terhadap praktik
ODOL yaitu uji tipe, uji berkala, dan penimbangan kendaraan
bermotor. 

• Beberapa peraturan perundang-undangan telah mewajibkan, melarang
dan memberikan pedoman terkait dengan angkutan jalan khususnya
terkait dengan ODOL.

• Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan tersebut
ditegakkan melalui pemberian ancaman sanksi yang sering kali 
digunakan sebagai dasar hukum penegakan hukum atas ODOL. 

• Sanksi pidana dan administrasi

ODOL dan Penegakan Hukum



Pengaturan ODOL di Daerah 

• Daerah juga berwenang mengatur dan menetapkan kelas jalan. 
Kewenangan ini diberikan oleh Pasal 20 UU 22/2009, bahwa “penetapan
kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh: (a) Pemerintah, untuk
jalan nasional, (b) pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi, dan (c) 
pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten atau pemerintah kota, 
untuk jalan kota. 

• Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah (provinsi, 
kabupaten/kota) dapat menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur
soal kelas jalan termasuk pembatasan-pembatasan yang berlaku
pada kelas jalan tersebut, misalnya pembatasan kendaraan ODOL. 

• Sanksi pidana dan administrasi



Pengalaman Negara-negara Lain
dalam Mengendalikan ODOL

• Ada tiga rekomendasi penting untuk mengatasi ODOL: monitoring, legislasi, dan edukasi. 
Sistem monitoring 24 jam sangat diperlukan untuk mengendalikan ODOL karena dapat
memantau dan memonitor kendaraan di jalan secara terus menerus selama 24 sehari semalam
(Studi Strathman dan Theisen)

• Pemberian sanksi yang memadai perlu diterapkan untuk menurunkan ODOL lebih cepat. 
Sejalan dengan hasil studi Battelle Team di mana penegakan hukum yang intens dan memadai
merupakan faktor penting untuk mengendalikan ODOL. Penegakan hukum yang memadai
memiliki deterrent effect yang signifikan. Jadi, agar efektif maka harus ada kombinasi antara
monitoring, inspection, enforcement dan punishment.

• Pendidikan atau edukasi merupakan strategi lanjutan dari ODOL. Strategi ini memerlukan
waktu yang lebih panjang, tetapi menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung
dengan peningkatan kesadaran dari para pengguna jalan yang pada akhirnya dapat
menurunkan ODOL di jalan raya.

Republik Rakyat Tiongkok



Pengalaman Negara-negara Lain
dalam Mengendalikan ODOL

• Dari 81% (delapan puluh satu persen) total kerusakan jalan di Thailand, 33% (tiga puluh tiga
persen)-nya disebabkan oleh ODOL.

Dalam studinya, Worsak memberikan tiga opsi untuk mengatasi ODOL:

• Pertama, Pemerintah tidak melakukan apapun atau mempertahankan status quo. Jika opsi ini
yang dipilih maka hal ini akan terus membebani pemerintah dan pada akhirnya juga 
membebani pembayar pajak. Hal ini tidak adil bagi para pembayar pajak.

• Kedua, Pemerintah perlu menerapkan standar jalan raya yang ada pada saat ini dan pada 
saat yang sama juga penegakan hukum yang konsisten.

• Ketiga, meningkatkan standar jalan raya dan jembatan. Opsi ketiga ini lebih tepat untuk
jangka panjang karena melibatkan banyak faktor seperti technical feasibility, overhauling costs 
of roads and bridges, transport economy, road safety, social justice, fair trade, dan sebagainya.

Thailand



Pengalaman Negara-negara Lain
dalam Mengendalikan ODOL

Afrika Timur dan Afrika Selatan
Progressive 
strategy for 

overload 
control

Process-related 
load control 

program

Decriminalization 
of overload control

Privatization of 
weighbridge 
operations

Self-regulation 
of overload 

control

• Negara-negara di Afrika 
Timur dan Afrika Selatan 
seperti Namibia, Zambia, 
Zimbabwe, dan Afrika 
Selatan memiliki strategi
yang berbeda-beda dalam
penanganan ODOL.

• Mike Ian Pinard menjelaskan
praktik keempat negara di 
Afrika tersebut
menggunakan berbagai
pendekatan yang berbeda
dalam mengatasi ODOL. 



Skenario Zero ODOL & Eksternalitas Lingkungan



Kebijakan Insentif dalam Menangani ODOL

Skenario konvensional yang dapat dioptimalkan:

• Pertama: mendokumentasikan biaya-biaya fiskal yang dapat diperhitungkan dalam penghitungan PKP.

• Kedua: Pengusaha Logistik dapat memperoleh tarif PPh yang lebih rendah dari tarif umum, yakni sebesar 20% 
apabila berbentuk Perusahaan Terbuka (PT Tbk). Pada kondisi ini, skenario tersebut jelas kurang atraktif untuk
menstimulus keekonomian pengusaha.

Untuk itu, perlu dilakukan advokasi kepentingan melalui tahapan:

• 1) Advokasi amandemen UU PPh atau UU Penanaman Modal. Paling relevan ialah UU PPh agar paralel
dengan karakteristik PPh sebagai Pajak Subjektif.

• 2) Advokasi urgensi pemberian insentif yang mengakomodasi kepentingan usaha-usaha yang sudah
berjalan. Penetapan/perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan
Badan Usaha dapat dijadikan contoh situasi sebagai dasar bagi WP mengajukan permohonan insentif
(hendaknya diatur dalam PP, Pasal 35 UU PPh).

• 3) Jika insentif tetap ingin dipertahankan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka hendaknya diatur
agar penambahan mesin dan/atau peralatan penunjang dalam jumlah yang signifikan dan berdampak
terhadap kondisi keuangan WP sebagai bagian dari perluasan usaha. 

Pemberian Insentif Pajak Penghasilan (PPh)



Kebijakan Insentif dalam Menangani ODOL

Insentif selain PPh yang saat ini sudah diberikan berdasarkan regulasi eksisting:

 Pembebasan PPN atas sewa kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai angkutan umum
dengan pelat kuning yang diberikan kepada Pengusaha Logistik yang menyewa armada angkutan
dari pihak ketiga.

 Pembebasan pemungutan PPN-PPnBM atas pembelian armada angkutan bagi Pengusaha
Logistik yang memiliki dan mengoperasikan armada angkutan sendiri.

 Pengenaan PKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% 
dari dasar pengenaan PKB, yang akan relevan untuk Pengusaha Logistik yang memiliki dan 
mengoperasikan armada angkutan sendiri.

 Pemberlakuan tarif PKB untuk armada angkutan barang yang berpelat kuning sebesar 0,5%-
1%, dari tarif konvensional yang berlaku umum sebesar 1% dan 2%-10% untuk kepemilikan
kedua dan seterusnya.

 Pengenaan BBNKB Kendaraan Bermotor Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 50% 
dari dasar pengenaan, yang akan relevan untuk Pengusaha Logistik yang memiliki dan 
mengoperasikan armada angkutan sendiri.

Pemberian Insentif di Luar Pajak Penghasilan (PPh)



Di luar skema di atas, masih ada ruang di dalam regulasi eksisting yang dapat dimanfaatkan
oleh Pemerintah untuk menjustifikasi pemberian insentif-insentif lain, berupa:

1. memberlakukan tarif PBBKP khusus bagi armada angkutan barang di darat sebesar 50% 
lebih rendah dari tarif untuk kendaraan pribadi;

2. memberlakukan tarif PBB-P2 dengan rentang 0%-0,2% atas tanah dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pengusaha Logistik;

3. memberlakukan tarif Bea Masuk 0%;

4. memberlakukan tarif PKB 0,5% untuk armada angkutan barang yang berpelat hitam
yang dimiliki atau disewa oleh Pengusaha Logistik dapat dikenakan;

5. bisa dilakukan adjustment untuk penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB atas
kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang dengan persentase yang lebih
atraktif dari besaran 50%; dan/atau

6. memberlakukan tarif BBNKN 0,5% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.

Pemberian Insentif di Luar Pajak Penghasilan (PPh)
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