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ACA = Airport Carbon Accreditation
ACI  = Airport Council International
ACERT = Airport Carbon Emission Reporting Tool
BAU  = Business As Usual
BBM  = Bahan Bakar Minyak
CAEP  = Commmittee Aviation on Environmental Protection
CO2e  = CO2 Ekuivalent
CPO  = Crude Palm Oil
Db  = Decible
DGCA  = Directorate General of Civil Aviation
EF = Emission Factor
ESDM  = Energi dan Sumber Daya Mineral
GHG  = Green House Gas
GLOBIOM = Global Biosphere Management Model
GRK  = Gas Rumah Kaca 
GTAP  = Global Trade Analysis Project
GWP  = Global Warming Potential
IATA  = International Air Transport Organization
ICAO  = International Civil Aviation Organization
ILUC  = Induced Land Used Change/Indirect Land Used Change
IMO  = International Maritime Organization 
IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change
ISCC = International Sustainability & Carbon Certification
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LDCs = Least Developed Countries
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RAN-GRK  = Rencana Aksi Nasional–penurunan Gas Rumah Kaca
RSB = Round table Sustainable Biomaterials 
RSPO  = Round table Sustainable Palm Oil
UNFCCC  = United Nation Framework Convention on Climate Change
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SAMBUTAN
Menteri Perhubungan

Dampak  transportasi pada lingkungan  cukup kompleks; meliputi pencemaran 
udara, perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang disebabkan oleh efek Gas 
Rumah Kaca (GRK), kebisingan (noise),  bencana alam, ozone depleting 
substance (ODS), sampah, air buangan, air balas, dan lainnya. Semua hal 
tersebut dapat berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi, baik 
terhadap isu-isu operasional, pembiayaan, maupun  keselamatan (safety).

Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi para insan transportasi untuk 
mengetahui dan memahami permasalahan lingkungan transportasi dengan 
benar agar penyelenggaraan transportasi Jalan, Perkeretaapian, Penerbangan, 
dan Pelayaran menjadi ramah lingkungan.

Pada dasarnya, berbagai kebijakan dan program pada sektor transportasi selalu 
sejalan dan bersifat co-benefit dengan penanganan masalah lingkungan sehingga 
keberhasilan kinerja transportasi pada umumnya selalu mendatangkan dampak 
positif terhadap perbaikan lingkungan. Misalnya, keberhasilan membuat arus 
lalu lintas kendaraan lebih lancar otomatis akan mengurangi emisi GRK, 
begitu pula efisensi dalam operasi penerbangan dan pelayaran.

Salah satu kekhususan sektor transportasi dibandingkan dengan sektor lain 
adalah pengaturan penurunan emisi GRK dari penerbangan dan pelayaran 
internasional yang harus melalui ICAO dan IMO.

Saya menghargai upaya penulis sebagi warga perhubungan untuk berbagi 
pengetahuan dan pengalaman sebagai pelaku dalam berbagai program 
lingkungan transportasi dan terlibat langsung dalam berbagai forum 
internasional terkait  lingkungan transportasi dan sustainable transport.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

 

Menteri Perhubungan

Budi Karya Sumadi
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SAMBUTAN
Ketua Dewan Pertimbangan  Pengendalian Perubahan Iklim  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tekad Indonesia untuk menurunkan emisi telah dinyatakan melalui Indonesia 
NDC (Nationally Determined Contribution) sebagai tindak lanjut ratifikasi 
Paris Agreement. Target penurunan sebesar 29% melalui usaha sendiri 
dan 41% dengan dukungan internasional hanya bisa dicapai apabila semua 
sektor bekerja keras dan serius merencanakan serta melaksanakan program 
mitigasinya. Dari target penurunan emisi Indonesia tersebut, sektor energi 
yang meliputi transportasi mendapat tanggung jawab sebesar 11%.

Kedudukan sektor transportasi cukup unik, pertama karena selain sebagai 
salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK), sektor transportasi juga 
merupakan salah satu sektor yang paling terdampak. Gangguan perubahan 
iklim dan cuaca ekstrem acap kali mengganggu aktivitas transportasi dan 
merusak fasilitas insfrastruktur transportasi, baik transportasi darat, kereta 
api, transportasi laut, maupun transportasi udara. Selain itu, karena sifatnya 
yang bergerak, juga menyebabkan jenis energi yang dibutuhkan transportasi 
sampai saat ini adalah energi yang mahal, baik secara harga maupun secara 
biaya lingkungan; yaitu bahan bakar cair yang sampai saat ini sebagian besar 
berasal dari energi fosil dan dari impor. 

Urgensi untuk memberikan lebih banyak perhatian pada semua jenis moda 
transportasi tidak dapat dielakkan, mengingat pembangunan infrastruktur 
transportasi yang meningkat pesat dalam rangka mengembangkan konektivitas 
antar wilayah. Kemungkinan berbagai proyeksi yang sudah disusun tidak 
lagi memadai dalam menempatkan posisi transportasi, apalagi dalam situasi 
dinamika perubahan iklim telah sedemikian cepat berkembang. Risiko 
kebencanaan meningkat, demikian juga mitigasi emisi GRK memerlukan 
upaya lebih. Perubahan iklim sekarang telah mulai dilihat sebagai krisis iklim.

Oleh karena itu, berbagai upaya efisiensi energi (sekaligus penurunan emisi) 
pada sektor transportasi menjadi sangat penting, baik dari sisi penghematan 
anggaran negara, devisa, maupun penurunan emisi GRK.

Kehadiran buku yang berjudul Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada 
Transportasi semoga dapat memberikan tambahan informasi dan penjelasan 
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berbagai masalah lingkungan agar semua pihak dapat lebih memahami dan 
memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya bersama dalam menurunkan 
emisi GRK sektor transportasi.

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim -- penulis 
merupakan salah satu anggota -- saya menyambut baik upaya penulis untuk 
berbagi informasi dan pengalaman yang dimiliki termasuk dari keterlibatan 
langsung dalam berbagai forum lingkungan internasional, di antaranya pada 
UNFCCC, ICAO, dan IMO, maupun sebagai pejabat karier di Kementerian 
Perhubungan. Mengingat urgensi yang telah diuraikan di atas, semoga buku 
ini bisa memacu perhatian kita semua terhadap isu transportasi dan perubahan 
iklim.

Sarwono Kusumaatmadja
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PRAKATA

Saat ini aspek lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi issue yang 
dihadapi semua sektor termasuk Transportasi, baik transportasi darat, 
perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan. 

Materi dalam buku ini selain dari referensi yang telah terpublikasi, sebagian 
juga berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam diskusi dan 
pembahasan lingkungan dan perubahan iklim pada berbagai forum, baik 
nasional maupun internasional seperti ICAO, IMO, UNFCCC, RIO+20. Dengan 
demikian, ada beberapa data dan informasi pada buku ini yang mengacu pada 
pembahasan terakhir nantinya masih mungkin mengalami sedikit perubahan 
pada saat menjadi keputusan final yang disepakati semua pihak.

Paling tidak ada tiga hal pengaturan internasional dalam bidang lingkungan dan 
penurunan emisi yang dalam waktu segera akan memengaruhi kebijakan sektor 
transportasi, yaitu Indonesia NDC (National Determined Contribution) yang 
telah ditetapkan target penurunan emisi sektor energi (termasuk transportasi), 
ditetapkannya skema Carbon Offset (ICAO CORSIA) bagi emisi penerbangan 
internasional, serta road map pengurangan kandungan Sulfur dan Efisiensi 
Energi oleh IMO.

Melalui buku yang singkat dan sederhana ini, penulis ingin berbagi pengetahuan 
dan pengalaman yang didapat selama bekerja di Kementerian Perhubungan,  
Kementerian Riset dan Teknologi, BPP Teknologi, serta ICAO, khususnya 
semasa mendapat kepercayaan yang terkait dengan bidang lingkungan dan 
perubahan iklim. 

Terima kasih.

Jakarta, Oktober 2019

Wendy Aritenang, Ph.D.
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PENDAHULUAN 

Masalah lingkungan yang dahulu lebih banyak pada permasalahn polusi udara, 
penanganan limbah, serta menjaga baku mutu, kini meluas pada permasalahan 
pemanasan global, perubahan iklim, dan semua aspeknya yang terkait. Berbagai 
dampak perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, bencana alam, kenaikan 
muka air laut, gangguan pertanian, dan berkurangnya keanekaragaman hayati, 
semakin besar kerusakannya.

Para ahli bersepakat bahwa penyebab utamanya adalah meningkatnya 
konsentrasi Green House Gas (GHG) di udara yang berasal dari aktivitas alam 
dan aktivitas manusia. Diperkirakan dengan tingkat kenaikan GHG seperti 
sekarang, pada akhir abad ini suhu muka bumi akan meningkat lebih dari 2 
derajat Celcius. Kalau ini terjadi akan menyebabkan perubahan ekosistem 
bumi yang sangat besar dampaknya bagi kehidupan manusia. Untuk mencegah 
terjadinya hal ini, para kepala pemerintahan bersama para ahli bertekad 
menahan laju kenaikan emisi GHG yang disebabkan dari berbagai aktivitas 
manusia. Melalui berbagai forum internasional telah dibuat program-program 
penurunan emisi GHG yang meliputi hampir semua sektor, Pertanian, Energi, 
Transportasi, Kehutanan, Industri, dan Rumah Tangga.

Bersama negara-negara lainnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang 
aktif dan berkomitmen menjalankan program penurunan emisi GHG. Melalui 
Indonesia NDC (Nationally Determined Contribution), kita menargetkan pada 
tahun 2030 penurunan emisi sebesar 29% dari Business As Usual atas upaya 
sendiri, dan sebesar 41% apabila didukung dengan kerja sama internasional. 
Program penurunan emisi ini ekuivalen dengan total penurunan emisi sebesar 
2,87 gigaton CO2e, yakni sebesar 17,2 %-nya berasal dari penurunan emisi 
dari sektor Kehutanan dan 11%-nya berasal dari penurunan emisi dari sektor 
Energi (termasuk Transportasi di dalamnya).

Indonesia menargetkan merehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan gambut dan 
12 juta lahan terdegradasi, serta melestarikan kawasan hutan melalui program 
REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). 
Selain itu sejak beberapa tahun yang lalu telah dikeluarkan penghentian/
moratorium izin baru pembukaan hutan dan lahan gambut.
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Pada sektor Energi, pemerintah telah meluncurkan program penggunaan biofuel 
untuk secara bertahap mengurangi pemakaian bahan bakar yang berasal dari 
fosil. Saat ini program campuran biodiesel telah mencapai 20% dan sedang 
dipersiapkan untuk ditingkatkan menjadi 30%. Sejalan dengan ini, pemerintah 
dan Pertamina sedang mempersiapkan untuk membuat kilang minyak yang 
dapat menghasilkan Green Fuel (Green Gasoline dan Green Diesel) dari 
bahan baku minyak kelapa sawit. Melalui teknologi ini nantinya diharapkan 
penggunaan campuran biodiesel yang saat ini sebesar 20% (B20) bisa menjadi 
100% (B100), termasuk mampu memproduksi bioavtur.

Pada subsektor Transportasi Darat, program penurunan emisi GHG sebenarnya 
sangat sejalan dengan kebijakan dan upaya meningkatkan kinerja transportasi.
Upaya meningkatkan penggunaan transportasi massal (kereta api dan 
angkutan bus) sekaligus dapat menurunkan pemakaian bahan bakar kendaraan 
yang berarti juga menurunkan emisi GHG. Begitu pula rekayasa lalu lintas 
yang bertujuan mengurangi kemacetan dan memperlancar lalu lintas akan 
meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar yang pada akhirnya akan 
mengurangi emisi. 

Di samping itu, kemajuan teknologi kendaraan menghasilkan kendaraan dengan 
efisiensi penggunaan bahan bakar yang lebih baik. Teknologi kendaraan yang 
menggunakan mesin hibrida dan mobil tenaga listrik nantinya akan banyak 
berdampak positif bagi pengurangan emisi.

Berbeda dengan semua sektor pada umumnya yang kebijakan dan program 
penurunan emisinya diatur oleh UNFCCC, khusus untuk subsektor Penerbangan 
Internasional dan Pelayaran Internasional karena sifatnya yang lintas negara, 
disepakati program penurunan emisinya diatur melalui Organisasi Penerbangan 
Internasional (ICAO) dan Organisasi Pelayaran Internasional (IMO).

Indonesia sebagai anggota ICAO dan anggota council IMO selalu aktif 
mengikuti berbagai pembahasan program lingkungan, fuel efisiensi, dan 
penurunan emisi pada kedua organisasi ini.

ICAO telah menargetkan kondisi ”Carbon Neutral Growth” mulai tahun 2020, 
dan target penurunan emisi untuk tahun 2050 sebesar 50% terhadap emisi 
tahun 2005. Untuk itu ICAO mengeluarkan program penggunaan Sustainable 
Aviation Fuel, Operational Efficiency, dan Karbon Ofset CORSIA (Carbon 
Offsetting Reduction Scheme for International Aviation). Bersama negara-
negara lainnya, Indonesia telah menyatakan akan ikut dalam program tersebut 
sejak fase awal/Voluntary phase. 



XXIXPendahuluan

Sejalan dengan itu, IMO telah membuat program energi efisiensi dengan 
menerapkan suatu road map pengurangan emisi kapal dan penurunan 
kandungan sulfur dalam bahan bakar yang digunakan kapal.

Pada bab-bab selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut berbagai upaya 
penurunan emisi pada semua subsektor transportasi, meliputi transportasi 
darat, perkeretaapian, penerbangan, dan pelayaran. Untuk menghindari 
komplikasi penulisan dan pengertian, pembahasan diupayakan sedapat 
mungkin tidak terlalu teknis, sedangkan bagi yang ingin mendalami lebih 
lanjut detail teknisnya dapat dibaca pada bahan referensi sesuai dengan daftar 
pustaka. Disadari dalam buku ini masih cukup banyak istilah dalam bahasa 
asing yang dikutip karena dalam beberapa hal masih sulit untuk diterjemahkan 
sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia terutama untuk istilah-istilah yang 
spesifik.
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1 
GAS RUMAH KACA, PEMANASAN GLOBAL,  
DAN PERUBAHAN IKLIM

Pemanasan global diakibatkan oleh meningkatnya radiasi sinar matahari 
yang diterima oleh bumi karena sebagian dari sinar matahari yang seharusnya 
dipantulkan kembali oleh bumi keluar angkasa ”terperangkap” oleh lapisan 
atmosfer yang semakin dipenuhi oleh gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca 
adalah unsur-unsur kimia yang mempunyai efek ”menangkap” panas radiasi 
matahari, unsurnya yang dominan antara lain adalah CO2 (Karbon dioksida), 
CH4(Metana), dan S (Sulfur). Gas-gas rumah kaca dihasilkan oleh proses 
alami dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang bertambah dengan pesat 
sejak Revolusi Industri menyebabkan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer 
meningkat dengan pesat dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Suhu bumi 
yang meningkat menimbulkan berbagai fenomena pemanasan global seperti 
kenaikan permukaan air laut, perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta 
berbagai dampak lain.

  1.1 EFEK RUMAH KACA

Sebagian orang awam masih salah pengertian bahwa efek rumah kaca terkait 
dengan banyaknya bangunan dan gedung yang menggunakan kaca. Suatu 
pengertian yang keliru karena dimulai dengan penerjemahan secara langsung 
istilah ”green house” dengan bahasa Indonesia ”rumah kaca” sehingga ”green 
house gas (GHG)” effect diterjemahkan langsung sebagai dampak ”gas rumah 
kaca (GRK)”.

Radiasi sinar matahari yang datang sebagian langsung diserap bumi 
menyebabkan bumi cukup hangat. Panas dari matahari ini sebagian dipantulkan 
kembali oleh bumi ke angkasa dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar 
inframerah ini sebagian diradiasikan terus ke ruang angkasa, tetapi sebagian 
lagi ”terperangkap” atmosfer karena adanya kandungan gas-gas yang mampu 
menyerap panas yang berasal dari sinar inframerah tersebut, antara lain gas CO2, 
CH4, NOx, dan SOx. Hal ini menyebabkan udara bertambah panas. Fenomena 
ini disebut ”Green House Effect” atau efek rumah kaca karena mirip dengan 
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fenomena panas yang terjadi pada green house (rumah kaca) yang dibuat untuk 
menjaga temperatur panas yang dibutuhkan tanaman. 

Apabila seseorang memasuki green house (rumah kaca) yang biasa digunakan 
untuk menaungi tanaman yang memerlukan kondisi temperatur tertentu, orang 
tersebut akan merasa lebih panas dibandingkan dengan berada di luar. Hal 
ini disebabkan sebagian radiasi sinar matahari yang seharusnya dipantulkan 
kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah tidak bisa keluar karena 
”terperangkap” oleh atap dan dinding kaca dari rumah kaca tersebut.

Gas pada atmosfer yang menyebakan terjadinya efek rumah kaca tersebut 
dinamakan Green House Gasses (GHG), dalam bahasa Indonesia disebut gas 
rumah kaca/GRK. 

Semakin besar kandungan GRK di dalam atmosfer, menyebabkan semakin 
banyak radiasi matahari yang terperangkap. Sebagai akibatnya, udara semakin 
hangat sehingga timbul efek pemanasan global (Global Warming). 

Gambar 1.1 Fenomena pemanasan global
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Gambar 1.2 Fenomena pemanasan pada rumah kaca

Gambar 1.3 Bumi diumpamakan berada dalam rumah kaca

  1.2 JENIS DAN EFEK GAS RUMAH KACA

Jenis unsur kimia yang bisa menimbulkan efek gas rumah kaca sebenarnya 
cukup beragam seperti CO2, CH4, SF6, NO, dan lainnya. Setiap jenis gas rumah 
kaca mempunyai kekuatan dampak terhadap lingkungan yang berbeda. Untuk 
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memudahkan pengukuran dan perbandingan dampak dari masing-masing 
dibandingkan dengan dampak dari CO2 (karbon dioksida) untuk jangka waktu 
tertentu (100 tahun); yang disebut ”Global Warming Potential”/GWP.

Sebagai contoh nilai GWP dari CO2 adalah 1, sedangkan nilai GWP dari CH4 
adalah 25. Artinya 1 molekul gas metana (CH4) mempunyai dampak terhadap 
pemanasan global 25X lebih besar dibandingkan dengan CO2, dengan demikian 
dikatakan dampak CH4 sama dengan 25 CO2e (CO2 ekuivalen). 

Berikut tabel efek GRK dari beberapa unsur: 

Tabel 1.1 Nilai Global Warming Potential (GWP) berdasarkan effect 100 tahun 

Unsur GRK CO2 Ekuivalen (CO2e)

Carbon Di-Oxide (CO2) 1

Metanae (CH4) 25

Nitrogen Oxide (NO) 289

Sulfur Hexflouride 22800
sumber: IPCC ”Intergovernmental Panel on Climate Change”

Meskipun GRK selain CO2 tersebut mempunyai efek yang beberapa puluh kali 
lipat dibandingkan dengan CO2, karena jumlah CO2 di alam jauh lebih banyak, 
secara keseluruhan efek gas CO2 jauh lebih dominan.

  1.3 SUMBER EMISI GAS RUMAH KACA

Sumber-sumber emisi GRK dapat dibedakan yang berasal dari fenomena alam 
dan yang berasal dari aktivitas manusia (disebut anthropogenic). Yang berasal 
dari fenomena alam, misalnya dari gas yang berasal dari letusan gunung berapi, 
kebakaran hutan yang terjadi secara alami, kotoran binatang, dan pelapukan 
kayu. Sedangkan yang berasal dari aktivitas manusia terutama terkait dengan 
penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil/fossil fuel seperti 
(minyak bumi, batubara, gas) dari aktivitas industri, transportasi, dan rumah 
tangga. Selain itu juga dari pembukaan lahan untuk pertanian, kebakaran hutan 
yang dilakukan dengan sengaja, buangan limbah, dan lainnya.

Bahan bakar yang berasal dari fosil sebagian besar mengandung unsur C 
(karbon) dengan berat atom 12, dalam poses pembakaran unsur karbon akan 
bereaksi dengan udara (yang sebagian unsurnya oksigen O dengan berat atom 
16) membentuk molekul CO2 dengan berat molekul 44. Sebagai ilustrasi, 
sebuah kendaraan yang menggunakan bensin (Premium atau Pertamax, atau 
Solar), setiap proses pembakaran (combustion) akan mengeluarkan karbon, 
kemudian C ini akan bereaksi dengan oksigen dari udara menjadi CO2. 
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Jadi dengan perhitungan sederhana (lihat gambar di bawah) dapat disimpulkan 
bahwa setiap penggunaan 1 liter BBM akan menghasilkan emisi CO2 sebesar 
2,36 kg. Dengan demikian dapat dihitung dengan mudah berapa besar emisi 
CO2 yang dikeluarkan oleh sektor transportasi di Indonesia yang setiap 
tahunnya menghabiskan sekitar 55 juta kilo liter, yaitu 55,000 juta X 2,36 kg 
CO2 = sekitar 129 juta ton CO2.

Gambar 1.4  C dan O2 membentuk CO2

,
,,,

Gambar 1.5 Emisi CO2 dari proses pembakaran pada mesin kendaraan.

GRK yang berasal dari aktivitas manusia meningkat dengan pesat selama 200 
tahun terakhir, dan saat ini diperkirakan oleh para ahli telah mencapai angka 
385 ppm (part per-million) di udara. Diperkirakan dengan laju pertambahan 
GRK seperti saat ini maka pada akhir abad ke-21 konsentrasi GRK di atmosfer 
akan mencapai antara 450 s.d. 500 ppm. Dengan kondisi seperti ini, kenaikan 
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suhu bumi dalam waktu tidak terlalu lama lagi diprediksikan akan mencapai 
lebih dari 20 Celcius.

  1.4 PEMANASAN GLOBAL

Untuk mengukur kenaikan temperatur global para pakar sepakat untuk 
membandingkan dengan temperatur global pada masa sebelum dimulainya 
revolusi industri (pre-industrial level). Dimulainya penggunaan fossil fuel 
(kayu dan batubara) secara besar-besaran terjadi sejak inovasi mesin uap oleh 
James Watt pada tahun 1784. Periode pre-industrial level yang disepakati 
sebagai rujukan adalah dari tahun 1720 sampai tahun 1800.

Dengan mengacu temperatur global pada periode tersebut, kenaikan temperatur 
global yang diukur para ahli telah menunjukkan kenaikan sebagai berikut:
- Tahun 1986–2005: Kenaikan temperatur global rata-rata telah mencapai 

0,550 sampai dengan 0,800 C
- Tahun 2015: Kenaikan temperatur global mencapai 1,00 C.

Para ahli memperkirakan dengan kecenderungan seperti saa ini, pada akhir 
abad ke-21 diperkirakan peningkatan suhu bumi akan melebihi 20 C.

Terjadinya pemanasan global akibat tingginya konsentrasi GRK tersebut telah 
dirasakan dan membawa berbagai dampak. Para ahli memperkirakan bahwa 
saat ini telah terjadi kenaikan muka air laut yang disebabkan paling tidak 
oleh dua hal. Pertama mencairnya es di beberapa lokasi daratan yang semula 
ditutupi lapisan es; yang kedua adalah efek ekspansif/memuai air laut karena 
kenaikan suhu. Dari tahun 1870 sampai tahun 2004 telah terjadi kenaikan air 
laut rata-rata sebesar 195 mm; sedangkan pengukuran terakhir menunjukkan 
kenaikan muka air laut setiap tahun mencapai 3,3 mm pertahun.

Efek pemanasan global berbeda pada suatu tempat dan tempat lain di berbagai 
belahan bumi. Peningkatan temperatur telah mengubah pola iklim dan cuaca, 
antara lain semakin tingginya curah hujan/presipitasi pada beberapa lokasi, 
sementara pada beberapa lokasi lain akan terjadi kekeringan yang meningkat.

Efek terhadap kehidupan manusia yang mulai dirasakan antara lain adalah 
cuaca yang lebih cepat berubah dan lebih ekstrem, musim yang tidak mengikuti 
pola yang sebelumnya sehingga menggangu pertanian. Selain itu, genangan 
air/banjir yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan tingginya curah 
hujan mengakibatkan penduduk harus mengungsi atau berpindah. Pada sektor 
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transportasi, badai yang lebih sering terjadi dan lebih besar sering mengganggu 
serta dapat membahayakan penerbangan dan pelayaran.

Simpulan:

1. Green house gas effect atau efek gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya 
perubahan iklim dan cuaca ekstrem disebabkan naiknya konsentrasi unsur-unsur 
gas rumah kaca di atmosfer. 

2. Sumber emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia antara lain 
berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dari sektor transportasi.

3. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem berdampak kepada kehidupan manusia, 
termasuk sektor transportasi.
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2
PENCEMARAN UDARA DARI TRANSPORTASI

Masalah pencemaran udara/air pollution akhir-akhir ini seolah-olah terlupakan 
karena masyarakat lebih sering mendengar masalah perubahan iklim ataupun 
pemanasan global yang diakibatkan oleh efek gas rumah kaca. Meskipun 
aktivitas yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan gas rumah kaca 
sering kali sama, unsur-unsur utama penyebabnya berbeda dan dampaknya juga 
berbeda sehingga upaya untuk mitigasi dan adaptasinya juga tidak selalu sama. 
Pada kedua masalah polusi udara dan gas rumah kaca ini, sektor transportasi 
sangat berperan. 

Pencemaran udara atau polusi udara diakibatkan oleh kegiatan yang meng-
emisikan bahan kimia maupun partikel ke udara yang dapat berbahaya bagi 
manusia atau kehidupan organisme lain, sedangkan gas rumah kaca (GRK) 
adalah gas-gas kimia di atmosfer yang dapat menghalangi dan menyerap 
radiasi sinar matahari yang dipantulkan dari bumi (berupa sinar inframerah) 
keluar angkasa sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan.

  2.1 MEKANISME POLUSI UDARA

Unsur-unsur penyebab polusi udara terutama terdiri dari bahan kimia Sulfur 
Oksida (SOx), Nitrogen Oksida (NOx), Karbon Mono Oksida (CO), Timah 
Hitam (Pb), dan Partikel-partikel kecil (Particulate Matter/PM). Bahan kimia 
seperti CO dan Pb adalah bahan beracun yang sangat berbahaya bagi manusia. 

Sedangkan GRK terutama adalah karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). 
CO2 adalah gas yang secara alamiah merupakan unsur atmosfer (bersama O2, 
H2, H2O), mempunyai karakteristik tidak beracun, tidak berbau, dan tidak 
berwarna. Begitu pula metana tidak beracun, tetapi bersifat mudah terbakar. 
Dengan kata lain, CO2 yang merupakan unsur utama GRK adalah bukan 
termasuk unsur polusi udara. 

Polusi udara terutama disebabkan bahan-bahan pencemar udara yang di-
emisikan terjebak dalam lapisan atmosfer yang paling rendah. Udara yang 
tercemar terhalang oleh lapisan udara yang lebih hangat di atasnya. Karena 
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lemahnya pergerakan angin atau karena topografi yang dikelilingi pegunungan, 
udara tercemar tersebut menjadi terjebak dan seolah-olah melayang-layang, 
tidak berpindah menyelimuti areal tertentu. Keadaan ini disebut fenomena 
Thermal Inversion.

Adapun GRK bekerja dengan menyerap sebagian radiasi inframerah yang 
dipantulkan bumi, lalu menyebarkannya kembali ke berbagai arah sehingga  
memanaskan permukaan bumi dan lapisan atmosfer yang lebih rendah.

Polusi udara lebih bersifat lokal pada daerah atau kota tertentu,  tetapi dampak-
nya terhadap manusia lebih bersifat langsung, sedangkan dampak GRK bersifat 
global dan sistemis, tetapi baru dirasakan setelah jangka waktu lama, yaitu 
pemanasan global, cuaca ekstrem, dan perubahan iklim. 

Dampak langsung polusi udara bagi kesehatan manusia terutama menyebabkan 
penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, penyakit kulit, kanker, dan alergi. 

Menurut WHO, setiap tahun diperkirakan sekitar 2,4 juta orang meninggal 
karena dampak polusi udara. Menurut beberapa sumber, kematian akibat 
polusi udara setiap tahun sesungguhnya melebihi kematian yang diakibatkan 
oleh kecelakaan lalu lintas.

Secara kasat mata, polusi udara dapat terlihat berupa asap dan kabut atau 
dalam istilah lingkungan sering disebut SMOG (Smoke and Fog). SMOG 
mengotori udara, mengganggu pernapasan, menghalangi jarak pandang yang 
sering kali mengganggu pelayanan transportasi (penerbangan,laut, dan darat), 
dan menyebabkan hujan asam (acid rain) yang merusakkan tumbuhan. 

Gambar 2.1 Perbandingan polusi udara dan perubahan Iklim
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  2.2 SUMBER POLUSI UDARA 

Aktivitas yang menjadi sumber polusi udara dan GRK sebagian besar sama, 
yaitu penggunaan bahan bakar (industri, transportasi, rumah tangga, dan 
lainnya), kebakaran hutan, dan sampah. Namun, sumber utama/terbesar polusi 
udara dengan GRK tidak selalu sama. 

Untuk negara-negara yang memiliki hutan yang besar seperti Indonesia 
dan Brazil, sumber GRK yang terbesar terutama berasal dari kebakaran dan 
kerusakan hutan serta perubahan tata guna lahan. Untuk negara-negara tidak 
mempunyai hutan yang luas seperti pada sebagian besar negara-negara maju, 
penghasil GRK terbesar adalah pemakaian bahan bakar, baik dari transportasi 
maupun dari industri dan pembangkit listrik. Adapun sumber polusi udara 
yang terbesar bagi semua negara umumnya sama, yaitu penggunaan bahan 
bakar. Dengan demikian untuk negara-negara maju yang tidak mempunyai 
hutan, maka sumber GRK dan polusi udara adalah sama yaitu penggunaan 
bahan bakar, yaitu bahan bakar fosil terutama batubara dan minyak.

Berbagai sumber menyatakan pemakaian bahan bakar minyak terbesar adalah 
sektor transportasi, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Hal 
ini menjelaskan data yang menunjukkan bahwa penyebab polusi udara terbesar 
di perkotaan adalah pemakaian bahan bakar pada transportasi, termasuk pada 
perkotaan di Indonesia.

Hasil studi pada beberapa kota-kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, 
Semarang, dan Surabaya) menunjukkan bahwa 70% sumber polusi udara 
berasal dari transportasi, diikuti oleh industri sebesar 20% dan 10% sisanya 
dari sektor rumah tangga dan lainnya. Sedangkan dari sisi penghasil GRK, 
meskipun secara keseluruhan sektor transportasi hanya menyumbang sekitar 
kurang dari 4% total emisi Indonesia (karena GRK Indonesia terutama 
bersumber dari sektor kehutanan, perubahan tata guna lahan, dan pertanian), 
apabila ditinjau dari aspek emisi GRK yang berasal dari pemakaian minyak 
(BBM) maka sektor transportasi merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 50%, 
diikuti Industri 30%, dan sisanya oleh pembangkit listrik serta rumah tangga. 

Unsur polusi udara yang berasal dari transportasi merupakan hasil pembakaran 
fossil fuel adalah sebagai berikut:
- CO, yang merupakan sisa pembakaran yang tidak sempurna.
- SOx, terjadi dari reaksi kimia unsur Sulfur yang terkandung dalam BBM 

dengan Oksigen pada peroses pembakaran/combustion.
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- NOx 
- Logam berat seperti Timbal/Pb (ditambahkan ke dalam BBM untuk 

meningkatkan performance, saat ini sudah mulai dilarang penggunaanya)
- H2SO4 
- Partikel/Particulate Matter (PM)

Adapun GRK yang berasal dari transportasi terutama adalah CO2, yaitu hasil 
reaksi unsur C pada bahan bakar fosil dengan Oksigen dari udara pada proses 
pembakaran/combustion di mesin kendaraan. 

Tabel 2.1 Polusi udara, perusakan lapisan Ozon, gas rumah kaca

Poiusi Udara Perusakan Lapisan 
Ozone (O3) GRK/GHG

Peraturan UU 32 Tahun 
2009

Montreal Protokol - Kyoto Protokol
- Perpes 61 Tahun 2011
- Paris Agreement
-  UU 16 Tahun 2016
-  Indonesian NDC

Unsur Kimia 
Utama

SOx, NOx, CO, Pb, 
Partikel CFC, HCFC CO2, CH4

Sumber -  Gas Buang 
Kendaraan, Gas 
Buang Industri, 
Pembangkit 
Listrik (PLTD, 
PLTU)

- Zat Pemadam Api 
(Gas Halon banyak 
dipakai pada alat 
pemadam api 
pada pesawat dan 
kapal)

- Zat Pendingin

-  Bahan bakar fosil 
(Transportasi, Industri, 
Rumah tangga)

- Perusakan Hutan
- Pertanian, Perternakan

Akibat - Penyakit 
pernapasan, 
Keracunan, 
Penyakit kulit, 
Kanker

- Radiasi sinar 
Ultraviolet 
menyebabkan 
berbagai penyakit 
berbahaya, antara 
lain kanker dan 
penyakit kulit

Pemanasan global, 
perubahan iklim, cuaca 
ekstrem, kekeringan, banjir, 
gagal panen, bencana alam.

Sifat Lokal Global Global

  2.3 DAMPAK BAGI TRANSPORTASI 

Dampak polusi udara bagi transportasi terutama gangguan jarak pandang baik 
di darat, laut, maupun udara yang mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan 
seperti penundaan dan pembatalan penerbangan dan pelayaran. Selain itu, 
gangguan asap yang berasal dari kebakaran hutan acap kali terjadi di daerah 
Sumatera dan Kalimantan setiap musim kemarau. Tidak jarang gangguan jarak 
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pandang ini menyebabkan kecelakaan. Dalam keadaan tertentu partikel debu 
dalam jumlah sangat besar yang terlepas ke udara juga dapat membahayakan 
penerbangan seperti pada debu vulkanik akibat letusan gunung berapi, seperti 
abu letusan Gunung Galunggung dan Gunung Agung di Indonesia, dan letusan 
gunung di negara Iceland (Eropa) beberapa tahun yang lalu.

Adapun dampak peningkatan GRK adalah pemanasan global yang antara lain 
mengakibatkan anomali cuaca, yaitu cuaca menjadi lebih sulit di prediksi dan 
lebih ekstrem seperti curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, 
angin kencang, badai, yang menyebabkan banjir, tanah longsor, gelombang 
laut yang besar; sehingga mengganggu aktivitas transportasi, merusakkan 
infrastruktur, dan juga tidak jarang menyebabkan kecelakaan.

  2.4 UPAYA MITIGASI 

Upaya mengurangi penyebab (mitigasi) polusi udara dan GRK yang berasal 
dari transportasi sebagian besar sama dan sejalan dengan upaya membuat 
pelayanan transportasi lebih baik dan lebih efisien, yaitu:
- kurangi melakukan perjalanan yang tidak perlu (avoid)
- kurangi dan batasi pemakaian kendaraan pribadi, shift/pindah pada 

pemakaian transportasi massal, 
- tata ruang kota/wilayah yang lebih baik,
- tingkatkan efisiensi dan performance mesin kendaraan, dan
- gunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan (alternatif fuel/biofuel). 

Khusus penggunaan bahan bakar perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:
- Penggunaan natural gas sebagai bahan bakar kendaraan sangat baik untuk 

mengurangi GRK maupun polusi udara (karena pembakarannya lebih 
bersih,sedikit gas buang, dan rendah CO2).

- Penggunaan biodiesel dan biogasoline sebagai bioenergi yang berasal 
dari tumbuhan yang ditanaman secara berkelanjutan, sangat baik untuk 
mengurangi GRK maupun polusi udara (lebih sedikit mengemisi 
NOx,CO,HC, dan partikel).

- Upaya perbaikan BBM yang berasal dari fossil fuel yang digunakan saat ini 
seperti mengurangi kandungan Sulfur dan melarang penggunaan timbal/
Pb, sangat bermanfaat untuk mengurangi polusi udara, tetapi relatif tidak 
berdampak untuk pengurangan GRK.

- Penggunaan peralatan katalis pada sistem pembuangan gas pada kendaraan 
bermanfaat untuk mengurangi polusi udara, tetapi tidak untuk mengurangi 
GRK.
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Simpulan

1. Polusi udara dan GRK adalah masalah lingkungan yang berbeda penyebab dan 
akibatnya, tetapi dampaknya sama-sama membahayakan kehidupan.

2. Polusi udara bersifat lokal dan regional, umumnya terjadi di kota-kota besar, 
dampaknya lebih langsung, upaya mitigasinya relatif lebih mudah. Adapun 
masalah GRK bersifat global dan kompleks, dampaknya baru terlihat setelah 
waktu yang lama, tetapi akibatnya jauh lebih besar dan sistemis, berpengaruh 
pada hampir seluruh aspek kehidupan.

3. Pada kebanyakan kota besar dunia, termasuk di Indonesia, sektor transportasi 
merupakan sumber polusi udara yang utama. 

4. Meskipun secara total sektor kehutanan, pertanian dan tata guna lahan merupakan 
penyumbang emisi GRK terbesar bagi Indonesia, apabila dilihat dari GRK yang 
berasal dari penggunaan BBM, transportasi merupakan penghasil emisi terbesar.

5. Upaya-upaya memperbaiki sistem transportasi sangat penting, yang pada dasarnya 
juga selalu bermanfaat (co-benefit) bagi pengurangan polusi udara dan GRK.

6. Penggunaan bioenergi berdampak positif bagi penurunan polusi udara, tetapi 
hanya akan berdampak positif bagi pengurangan GRK apabila berasal dari 
tumbuhan yang ditanam secara berkelanjutan (sustainable), tidak berasal dari 
pembukaan hutan, dan tidak menggangu kebutuhan ketersediaan pangan.
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3
UNFCCC, IMO, ICAO, DAN SDGS

Organisasi internasional di bawah Peserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait 
dengan penanganan masalah lingkungan pada sektor transportasi adalah 
UNFCCC, IMO, dan ICAO.

UNFCCC menangani masalah penurunan emisi GRK, pemanasan global, dan 
perubahan iklim meliputi semua sektor, kecuali untuk pelayaran internasional 
dan penerbangan internasional. Sesuai dengan kesepakatan dalam Kyoto 
Protocol, khusus masalah penurunan emisi dari pelayaran internasional melalui 
IMO, sedangkan penurunan emisi dari penerbangan internasional melalui 
ICAO.

  3.1 UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adalah 
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani masalah perubahan 
iklim (climate change), berkedudukan di Kota Bonn, Jerman. UNFCCC 
didirikan pada 9 Mei 1992 dan ditandatangani pada pertemuan puncak para 
kepala negara yang membahas masalah Bumi (earth summit) di Rio de Janeiro–
Brasil, 3 sampai dengan 14 Juni 1992.

Tujuan utama UNFCCC adalah menjaga dan mengupayakan agar tidak terjadi 
peningkatan kandungan Gas Rumah Kaca/GRK yang menyebabkan perubahan 
iklim yang membahayakan.

UNFCCC beranggotakan 197 negara (status per Desember 2015). Sesuai 
dengan Kyoto Protocol, anggotanya dikategorikan sebagai negara-negara 
Annex I, Annex II, LDCs, dan Non-Annex I.
- Annex I terdiri dari 43 negara-negara maju/negara industri. Negara-negara 

ini diharuskan menurunkan emisi GRK-nya.
- Annex II adalah negara-negara dalam Annex I yang selain harus 

menurunkan emisi juga diminta untuk memberikan bantuan pendanaan 
dan bantuan teknis terhadap upaya penurunan emisi dan adaptasi dari 
negara-negara anggota lainnya.
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Negara-negara Annex II adalah 24 negara anggota Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD).
- LDCs adalah negara-negara belum berkembang (yang kemampuannya 

sangat terbatas) yang mendapat perlakuan khusus karena berisiko besar 
terdampak perubahan iklim.

- Non-Annex I adalah kategori bagi negara-negara berkembang. Mereka 
tidak mempunyai kewajiban seperti Annex I; tetapi diharapkan secara 
sukarela melakukan upaya penurunan emisi sesuai dengan kemampuan 
masing-masing.

Negara-negara anggota UNFCCC mengadakan pertemuan setiap tahun untuk 
mengevaluasi dan membahas perubahan iklim, pertemuan tahunan disebut 
sebagai Conference of Parties (COP).

Beberapa pertemuan COP menghasilkan kesepakatan yang dikenal antara lain 
sebagai berikut:
- ”Kyoto Protocol”, tahun 1997
- ”Copenhagen Accord”, tahun 2009
- ”Cancun Agreement”, tahun 2010
- ”Doha Ammendment”, tahun 2012
- ”Paris Agreement”, tahun 2015.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada pertemuan COP ke-13 di Bali pada  
tahun 2007, yang menghasilkan ”Bali Road-map”.

Gambar 3.1 Side Event Transport pada UNFCCC-COP 19, Warsawa, 2013 (Penulis sedang 
menyampaikan program mitigasi transportasi Indonesia)
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Gambar 3.2 Side Event Transport pada UNFCCC COP-18, Doha 2012 (Penulis sebagai 
pembicara)

  3.2 IMO

International Maritime Organization (IMO) didirikan pada tahun 1948 sebagai 
organ PBB yang mengatur masalah pelayaran internasional. IMO berkantor 
pusat di London–Inggris. Saat ini beranggotakan 174 negara. Masalah pelayaran 
yang diatur oleh IMO mencakup antara lain, Safety, Security, Environment, 
Efisiensi Operasional, Legal, dan Kerja Sama Teknis.

Council IMO beranggotakan 40 negara, dipilih oleh Majelis Umum (General 
Assembly) setiap dua tahun sekali; dan dibagi menjadi tiga kategori:
- Kategori A:

Terdiri dari 10 negara yang mempunyai armada pelayaran internasional 
terbesar.

- Kategori B:
Terdiri dari 10 negara yang mempunyai muatan/volume barang yang 
menggunakan pelayaran internasional terbesar.

- Kategori C:
Terdiri dari 20 negara yang penting bagi navigasi pelayaran internasional, 
dan yang mewakili kawasan/regional.

Indonesia adalah salah satu anggota council IMO dari kategori C.
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Pada tahun 1973, IMO menghasilkan ”International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ship” yang kemudian dikenal sebagai MARPOL 
(Marine Pollution). MARPOL terdiri dari 6 Annex sebagai berikut:
- Annex I: Pencegahan polusi laut akibat BBM
- Annex II: Pengaturan pembuangan cairan berbahaya dan beracun
- Annex III: Standar packaging bahan-bahan berbahaya dan beracun
- Annex IV: Pengaturan air kotor buangan kapal
- Annex V: Pengaturan pembuangan sampah kapal
- Annex VI: Pencegahan pencemaran udara akibat gas buangan (Ozone 

Depleting Substance, NOx,SOx, Volatile Organic Compound).

IMO membentuk komite yang menangani masalah lingkungan disebut MEPC 
(Marine Environment Protection Committee). Pada tahun 2011, MEPC 
mengeluarkan dua program untuk mengurangi emisi melalui energi efisiensi, 
yaitu:
- EEDI (Energy Efficiency Design Index)
- SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan).

Program efisiensi energi ini diadopsi dalam Chapter 4, MARPOL Annex VI 
”Regulation on Energy Efficiency for Ships”.

Pada tahun 2018, IMO mengadopsi resolusi MEPC 304/72 perihal Kebijakan 
dan Strategi Pengurangan Emisi GRK ke dalam MARPOL Annex XI, ”Initial 
IMO Strategy on Reduction of GHG Emission from Ships”.
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2 program untuk mengurangi emisi melalui energy efisiensi, yaitu :

- EEDI (Energy Efficiency Design Index)
- SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan).

Program efisiensi energi ini di adopt dalam Chapter 4, MARPOL Annex VI “
Regulation on Energy Efficiency for Ships”.
Pada tahun 2018 IMO men-adopt resolusi MEPC 304/72 perihal Kebijakan dan 
Strategi pengurangan emisi GRK  kedalam  MARPOL Annex XI , “ Initial IMO
Strategy on Reduction of GHG Emission from Ships”.

Gambar 3.3 Penulis menyampaikan pandangan Indonesia pada sidang MEPC IMO, LondonGambar 3.3 Penulis menyampaikan pandangan Indonesia pada sidang MEPC IMO, London



19UNFCCC, IMO, ICAO dan SDGs 19UNFCCC, IMO, ICAO dan SDGs

5

Gambar 3.3: Penulis menyampaikan pandangan Indonesia pada Sidang MEPC IMO, 
London (Penulis sedang  menyampaikan pandangan Indonesia)

Gambar 3.4 : Delegasi Indonesia pada sidang IMO, London

3.3. ICAO

International Civil Aviation Organization (ICAO) didirikan sebagai organ PBB untuk 
masalah penerbangan internasional pada October 1947; sebagai tindak lanjut dari “
Chicago Convention on International Civil Aviation “ (dikenal sebagai “Chicago 
Convention”) yang diadakan pada 7 Desember 1944 di Chicago - Illinois– Amerika
Serikat. ICAO berkedudukan di Montreal – Quebec – Canada, beranggotakan 193 
negara (per April 2019).

ICAO berbeda dengan IATA (International Air Transport Association). ICAO
mengatur penerbangan internasional meliputi 3 aspek, yaitu Safety (Keselamatan), 
Security (Keamanan), dan Environment (Lingkungan). Tidak seperti ICAO yang 
beranggotakan negara-negara, IATA adalah organisasi penerbangan internasional
yang beranggotakan Perusahaan Penerbangan Komersil. Dalam banyak hal ICAO dan
IATA selalu bekerja sama, namun karena tujuannya tidak sama maka terkadang 
pengaturannya tidak selalu sama. Misalnya dalam pemberian Code untuk Airport
maupun Airline. Sebagai contoh ; Airport Ngurah Rai Bali oleh ICAO diberi Code
WADD, sedangkan oleh IATA diberi code DPS. Begitupula Garuda Indonesia oleh 
ICAO diberi code GIA, sedangkan oleh IATA diberi code GA. Bagi orang awam dan 
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- Kategori 2:
Negara-negara yang besar perannya dalam navigasi penerbangan 
internasional.

- Kategori 3:
Negara-negara yang mewakili kawasan (geopraphic representative).

Council dibantu oleh Air Navigation Committee (ANC), terdiri dari 19 anggota 
yang bertindak sebagai independent technical committee yang memberikan 
pertimbangan teknis kepada Council.

Untuk menangani isu lingkungan, ICAO membentuk suatu Technical 
Committee yang disebut Committee Aviation on Environmental Protection 
(CAEP) pada tahun 1983. CAEP beranggotakan expert wakil dari 25 negara 
dan 17 peninjau/observer, dan Indonesia salah satu anggota CAEP. CAEP 
membantu Council dalam menyiapkan berbagai kebijakan dan menyiapkan 
Standard and Recommended Practices (SARPs) terkait lingkungan. 

Masalah lingkungan yang dibahas CAEP meliputi kebisingan (noise), Kualitas 
Udara (Air Quality), penurunan emisi CO2 (termasuk upaya melalui Aircraft 
Technology, Operasional Improvement, penggunaan Alternative Fuel, dan 
skema Carbon Offset melalui Global Market Based Mechanism). CAEP 
bertemu minimal 1 kali dalam setahun. Untuk membantu CAEP dibentuk 
beberapa Working Group (WG) dan Task Force (TF); yaitu:
- WG 1: Noise
- WG 2: Airport
- WG 3: Emission 
- AFTF:Alternative Fuel Task Force
- GMTF: Global Market Based Measure Task force

Gambar 3.5 Struktur pembahasan Environment pada ICAO
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Gambar 3.6 Delegasi Indonesia pada sidang ICAO–CAEP, Montreal

  3.4 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 
dilingkungan konferensi PBB pertama kali pada tahun 1987 sebagai ”Upaya 
memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tidak merugikan kebutuhan 
generasi yang akan datang ”(Meeting the needs of the present without 
compromissing the ability of Future Generation to meet their own needs) yang 
termuat dalam laporan Ketua Komisi ”The World Comission on Environment 
and Development”. Dikenal juga sebagai ”Brundtland” Report, sesuai dengan 
nama ketua komisinya. Komisi tersebut dibentuk PBB pada tahun 1983.

Pada tahun 2000 disepakati tujuan pembangunan global dengan target capaian 
pada tahun 2015 yang disebut Millenium Development Goals (MDGs) by 
2015. Salah satu tujuannya adalah ”to ensure Environmental Sustainability” 
(menjaga lingkungan yang berkelanjutan). 

Dalam perkembangan lebih lanjut, para ahli sepakat bahwa Sustainability 
Development meliputi keseimbangan antara tiga aspek Lingkungan, Ekonomi 
dan Sosial (Environment, Economy, Social).

Dengan demikian, Sustainable Transport (Transportasi Berkelanjutan) 
bisa diartikan sebagai Transportasi yang memenuhi kriteria Sustainabily 
Development tersebut. 

Meskipun istilah Sustainable Development sudah dimulai pada tahun 1987, 
secara formal istilah Sustainable Transport dalam lingkungan PBB baru 
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mulai dimasukkan pada konferensi RIO+20 ”UN Conference on Sustainable 
Development (UNCSD)” pada tahun 2012.

Pada UNCSD dihasilkan dokumen yang disebut ”The Future We Want”, yang  
pada paragraf 132 dan 133; memuat perihal Sustainable Transport.

Sustainable Transport pada Rio+20 UNCSD 

132.We note that transportation and mobility are central to sustainable development. 
Sustainable transportation can enhance economic growth as well as improving 
accessibility. Sustainable transport achieves better integration of the economy 
while respecting the environment. 

(Kami mencatat bahwa transportasi dan mobilitas adalah hal yang utama bagi 
Pembangunan yang Berkelanjutan. Sustainable Transport dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki akses abilitas. Sustainable Transport 
mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

133. We support the development of sustainable transport systems, including energy 
efficient multi-modal transport systems, notably public mass transportation 
systems, clean fuels and vehicles, as well as improved transportation systems in 
rural areas.

(Kami mendukung pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan, termasuk 
efisiensi energy, transportasi multi-moda, transportasi masal, bahan bakar yang 
ramah lingkungan, serta perbaikan sistem transportasi di pedesaan).

Pada tahun 2015 disepakati suatu agenda global pembangunan berkelanjutan 
(”The Year 2030 Agenda for Sustainable Development SDGs”) yang merupakan 
kelanjutan dari tujuan MDGs yang telah berakhir pada 2015. SDGs terdiri dari 
17 tujuan bersama yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Paling tidak 
ada dua tujuan yang terkait dengan transportasi, yaitu tujuan ke-11 tentang 
Kota Berkelanjutan dan Komunitas (Sustainable Cities dan Communities) dan 
tujuan ke-13 tentang Perubahan Iklim (Climate Action).
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Sustainable Development Goals (SDGs)

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.

(Menjadikan kota dan permukiman penduduk yang mengayomi, aman, kuat/
tangguh, dan berkelanjutan)

11.2 Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems 
for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special 
attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons 
with disabilities and older persons.

(Menyediakan sistem transportasi berkelanjutan yang memberikan keselamatan 
dan terjangkau bagi semua pihak, memperluas transportasi publik, dengan 
perhatian khusus kepada kalangan yang rentan, perempuan, anak-anak, kaum 
difabel dan orang tua).

Goal 13: Climate Action

Take urgent action to comabt climate change and its impacts.

(Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya)

13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and 
natural disasters in all countries.

(Memperkuat ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap bahaya akibat 
perubahan iklim dan bencana alam di semua negara).

13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning.

(Memasukkan aspek perubahan iklim dalam kebijakan nasional, strategi, dan 
perencanaan).
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Gambar 3.7 Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan
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Gambar 3.8 Side Event Sustainable Transport pada pertemuan Rio+20 UNSCD, Brasil 2012 
(Penulis sebagai panelis)

Gambar 3.9 Mekanisme pelaporan emisi transportasi ke UNFCCC, IMO, dan ICAO
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4
POTENSI PENURUNAN EMISI TRANSPORTASI

Dengan telah ditetapkannya kebijakan untuk menurunkan emisi nasional 
sebesar 26% pada tahun 2020 dari business as usual (sesuai dengan Peraturan 
presiden nomor 61 tahun 2011), yang kemudian diubah menjadi 29% 
sesuai dengan kebijakan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) 
Indonesia sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Paris yang telah diratifikasi 
dengan UU No. 16 tahun 2016, maka setiap sektor harus merumuskan target 
penurunan emisinya masing-masing termasuk sektor transportasi. Untuk 
itu, sektor transportasi harus mengidentifikasi faktor-faktor utama yang 
menyebabkan besarnya emisi yang dihasilkan dan membuat kebijakan dan 
langkah untuk menurunkannya. Meskipun beberapa inisiatif telah mulai 
dijalankan, sangat sulit untuk memperkirakan target potensial penurunan emisi 
yang akan dihasilkan secara kuantitatif. Bab ini akan mengidentifikasi dan 
mengelompokkan potensi-potensi efisiensi dan penurunan emisi transportasi 
dan membahas secara kuantitatif perkiraan potensi penurunan emisi tersebut. 
Karena berbagai keterbatasan, akurasi data yang dapat dikumpulkan tidak 
bisa sangat tepat sehingga tentu diperlukan kajian langsung untuk kasus 
Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi acuan awal untuk membuat 
analisis dan studi lebih lanjut agar didapat pertimbangan dan masukan yang 
lebih baik bagi kebijakan yang akan dibuat. Bab ini lebih menitikberatkan pada 
Transportasi Darat yang merupakan pengguna sekitar 87% konsumsi energi 
sektor transportasi. 

  4.1 EMISI CO2 DARI TRANSPORTASI

Emisi CO2 dari sektor transportasi di dunia diperkirakan berjumlah 13% dari 
total emisi CO2 dunia, sedangkan apabila dihitung dari total emisi CO2 yang 
berasal dari penggunaan energi saja, maka kontribusi transportasi adalah 23%. 
Diprediksikan bahwa emisi sektor transportasi akan naik sebesar 120% (dari 
level tahun 2000) pada tahun 2050. Prediksi lain menyatakan bahwa emisi 
sektor transportasi pada tahun 2030 akan meningkat sebesar 57% dari level 
2005, sebesar 80% dari kenaikan tersebut terjadi di negara-negara berkembang.

Untuk Indonesia sendiri, sektor transportasi sesungguhnya ”hanya” 
menyumbang kurang dari 5% dari total nasional emisi karena emisi Indonesia 
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sebagian besar berasal dari sektor kehutanan (kebakaran dan perusakan) dan 
alih fungsi lahan. Apabila ditinjau dari emisi yang berasal dari penggunaan 
energi (BBM, batubara, gas, dan panas bumi) maka sektor transportasi 
menyumbang emisi sekitar 26%. Namun apabila ditinjau dari penggunaan 
BBM (bahan bakar minyak) saja, sektor transportasi mengonsumsi sekitar 
50% BBM nasional setiap tahunnya.

Jadi sesungguhnya manfaat dari efisiensi sektor transportasi bukan hanya 
untuk penurunan emisi, melainkan juga manfaat ekonomi yang langsung dan 
lebih besar. Sebagai ilustrasi, penurunan penggunaan BBM sektor transportasi 
sebesar 20%, berarti akan menurunkan konsumsi BBM nasional sebesar 
10%. Dalam konteks penurunan emisi nasional dapat dikatakan bahwa kunci 
keberhasilan penurunan emisi pada sektor transportasi adalah efisiensi; 
semakin efisien sistem transportasi, semakin berkurang emisi yang dihasilkan.

Secara umum faktor inefisiensi yang menjadi penyebab besarnya emisi pada 
sektor transportasi dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
1. Jenis Energi/BBM
2. Teknologi dan Jenis Kendaraan
3. Regulasi
4. Sistem Transportasi dan Tata Ruang
5. Perilaku dan Teknik Mengemudi Kendaraan

Sesungguhnya banyak peluang untuk melakukan efisiensi di sektor transportasi 
yang dapat dilakukan secara segera tanpa harus melakukan investasi yang 
besar. Misalnya, penerapan regulasi yang efektif, perubahan perilaku dan 
teknik mengemudi kendaraan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan BBM 
yang besar, serta apabila menekan besarnya emisi yang dikeluarkan. Berikut 
diuraikan faktor-faktor penyebab inefisiensi di sektor transportasi.

  4.2 JENIS ENERGI 

Sumber energi pada sektor transportasi saat ini hampir seluruhnya berupa 
bahan bakar minyak/BBM (premium, pertamax, solar, dan avtur untuk 
pesawat) karena berasal dari fosil maka bersifat tak terbarukan/non-renewable. 
Sebagian kecil mulai menggunakan bahan bakar gas/BBG, baik gas alam 
Liquid Natural Gas (LNG) maupun Liquid Petroleum Gas (LPG), seperti pada 
sebagian angkutan umum bus, taksi, dan bajai. Di samping itu, pemerintah 
mulai menerapkan pemakaian bahan bakar nabati/biofuel berupa Etanol dan 
Biodiesel sebagai campuran 5% s.d. 20% dengan BBM fosil.
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Setiap jenis sumber energi ini mempunyai kandungan energi dan komposisi 
kimia yang berbeda, tetapi semua sama mengandung unsur Carbon (C) yang 
akan bereaksi dengan Oksigen dari udara pada waktu pembakaran pada mesin 
kendaraan.Setiap satuan Carbon yang terkandung dalam setiap jenis bahan 
bakar (baik petrol, diesel, kerosin maupun lainnya) pada proses pembakaran 
yang sempurna akan mengemisikan jumlah CO2 yang sama, yaitu setiap 1 kg 
kandungan unsur C akan menghasilkan sekitar 3,6 kg CO2.

Tabel 4.1 Kandungan CO2 persatuan Energi 

Jenis Bahan Bakar Kandungan CO2  (Gram/MJ)

Petrol 68

Minyak Tanah 68

Natural Gas 50

LPG 60

Avtur 66

Minyak Bakar 69

Kayu Bakar 84

Batubara 88(bitumen),95(antrasit)

Tabel 4.2 Energi panas yang dihasilkan persatuan berat bahan bakar

Jenis Bahan Bakar Energi Panas (MJ/kg)

Petrol/Petramax 46 

Minyak Tanah 47

Natural Gas/LNG 55

LPG 51

Avtur 47

Diesel 48

Etanol 31

Metanaol 20

Gasohol (10% etanol) 45

Biodiesel 40

Minyak Nabati 38

Besarnya kandungan energi dalam setiap jenis bahan bakar disebut kandungan 
energi/energy content. Kandungan energi dari suatu bahan bakar besarnya tidak 
sama, didefinisikan sebagai ”energi panas” yang dihasilkan apabila sejumlah 
satuan (1 liter, 1 galon, atau 1 kg) bahan bakar dibakar.

Dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 terlihat bahwa untuk Petrol kandungan CO2-
nya adalah 68 gram per MJ kandungan energi, sedangkan jumlah kandungan 
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energinya per satuan kg petrol adalah 46 MJ. Berarti proses pembakaran/
combustion 1 kg petrol menghasilkan emisi CO2 sebesar: 46 gr CO2/MJ X 68 
MJ/gr = 3128 gr CO2.

Apabila dibandingkan dengan per 1 kg LNG menghasilkan: 50 gr CO2/MJ X 
55 MJ/gr = 2750 gr CO2, atau sekitar 12% lebih rendah dibandingkan dengan 
petrol.

Apabila dibandingkan dengan kandungan CO2 per satuan energi, seperti terlihat 
pada Tabel 4.1, petrol mengandung 68 gram, sedangkan LNG 50 gram 26% 
lebih rendah. Dengan kata lain, penggunaan LNG sebagai bahan bakar akan 
menghasilkan emisi CO2 sebesar 26% lebih rendah daripada menggunakan 
petrol. 

Apabila kebijakan pemerintah berhasil mengubah 10% pengguna BBM 
menjadi menggunakan LNG dan 10% lagi menggunakan 20% campuran 
biofuel yang berasal dari (sustainable plantation), maka penurunan emisi yang 
dihasilkan akan mencapai: (10%×26%) + (10%×20%) = 2,6% + 2% = 4,6%.

Sebagai informasi, dalam transportasi udara dan laut, penggunaan biofuel 
juga sudah dimasukkan dalam kebijakan ICAO dan IMO. Beberapa Airline 
Operator telah melakukan uji coba penerbangan dengan menggunakan 
campuran biofuel 5 s.d. 10%. Namun, sampai saat ini belum diputuskan kapan 
akan diwajiban bagi para angggota untuk penggunaannya.

  4.3 KENDARAAN 

Besarnya emisi yang berasal dari kendaraan persatuan jarak tempuh banyak 
ditentukan oleh faktor sebagai berikut:
- jenis mesin penggerak (mesin bakar bensin, mesin diesel, listrik, dan 

hibrida)
- besar mesin (volume atau cc)
- bentuk stream line (body drag)
- berat kendaraan
- gesekan ban dengan jalan 
- cara berkendaraan

Teknologi mesin hibrida merupakan teknologi mutakhir yang lebih efisien 
dibandingkan dengan kendaraan bermesin motor bakar pada umumnya saat ini. 
Pada mobil hibrida, energi terbuang pada saat pengereman dikonversi menjadi 
listrik dan disimpan dalam baterai/accu, lalu digunakan untuk menjalankan 
suatu motor elektrik yang dapat menambah daya gerak dari mesin yang ada.
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Efisiensi suatu bahan bakar adalah efisiensi dari suatu proses konversi kandungan 
energi (dalam suatu cairan/bahan) menjadi energi kinetik/gerak. Efisiensi bahan 
bakar berbeda pada setiap mesin/peralatan. Adapun yang dimaksud dengan 
energi efisiensi adalah jarak yang dapat ditempuh oleh suatu kendaran dengan 
mengonsumsi satu satuan unit unit energi (BTU,MJ,Kcal,kWh). Kebalikannya 
adalah intensitas energi, yaitu jumlah input energi yang dibutuhkan oleh suatu 
kendaraan untuk mencapai satu satuan jarak.

Dalam konteks transportasi, efisiensi bahan bakar adalah energi efisiensi dari 
suatu jenis/model suatu kendaraan. Biasanya dinyatakan dengan berapa km 
jarak/1 liter bahan bakar.

Secara umum, teknologi mesin motor bakar yang digunakan kendaraan yang 
digunakan dapat dikatakan tidak efisien karena dalam proses pembakaran 
sekitar 62% kandungan energi hilang sebagai panas dan hanya sekitar 32% 
yang menjadi energi mekanis. Dari energi mekanis ini hanya 1/3-nya yang jadi 
energi penggerak roda karena sebagian besar hilang dalam proses perpindahan 
energi pada sistem mekanis (sistem transmisi dan lainnya). Jadi, sesungguhnya 
hanya sekitar 12% dari kandungan energi dalam bahan bakar yang dipakai 
sebagai energi penggerak roda suatu kendaraan.

Oleh karena itu, para ahli terus berupaya meningkatkan energi efisiensi dari 
kendaraan. Secara umum dari berbagai pendapat dikatakan bahwa dengan 
berbagai kemajuan teknologi para ahli dapat meningkatkan efisiensi suatu 
kendaraan setiap tahunnya sebesar sekitar 1% s.d. 2% sehingga dalam 10 tahun 
mendatang dapat diharapkan terjadi peningkatan efisiensi mesin kendaraan 
sekitar 10 s.d. 20% dibandingkan dengan energi efisiensi kendaraan saat ini. 

Penggunaan mobil listrik dan hibrida sekalipun sangat baik bagi lingkungan, 
karena harganya yang relatif mahal, maka dalam beberapa tahun ke depan 
diperkirakan jumlah peminatnya belum signifikan; kecuali ada suatu kebijakan 
pemerintah yang memberikan insentif besar yang dapat menekan harga 
kendaraan tersebut. Selain itu, mobil listrik bergantung kepada sumber energi 
listriknya apabila sumber energinya berasal dari pembangkit listrik yang 
menggunakan energi tidak ramah lingkungan, maka mobil listrik menjadi 
tidak terlalu berarti untuk penurunan emisi.

Selain itu, penggunaan jenis ban kendaraan yang tepat ternyata dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan sekitar 5% lebih 
karena dapat mengurangi gesekan antara ban dan permukaan jalan.
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Jadi dalam sepuluh tahun ke depan, dengan kemajuan teknologi kendaraan 
ditambah dengan efisiensi ukuran kendaraan dan jenis ban diperkirakan 
penurunan emisi (relatif terhadap BAU) minimal 10% dapat dicapai.

Khusus untuk transportasi udara, pihak ICAO telah mencanangkan efisiensi 
bahan bakar dari kemajuan teknologi pesawat sebesar minimal 1,5 % per 
tahun, dengan target pada tahun 2020 dapat dicapai neutral growth. Demikian 
pula IMO telah menyatakan target penurunan emisi dalam bentuk kewajiban 
peningkatan efisiensi kapal secara bertahap dengan target tahun 2020 sebesar 
20% penurunan emisi CO2 per ton/km.

  4.4 REGULASI 

Kebijakan subsidi pada penggunaan energi seperti terdapat di beberapa 
negara berkembang, termasuk Indonesia, telah menyebabkan ”kemudahan 
dan kenyamanan” bagi pemilik kendaraan yang menyebabkan terjadi 
inefisiensi penggunaan bahan bakar. Sebagian rakyat yang mampu cenderung 
memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi secara tidak efisien dalam ber-
transportasi, menyebabkan pemborosan penggunaan BBM dan kenaikan emisi 
CO2 transportasi.

Sebaliknya, beberapa peraturan dan kebijakan di beberapa negara maju yang 
bersifat disinsentif seperti pajak bahan bakar, pajak kemacetan, kebijakan 
parkir, jalan berbayar, biaya emisi, dan standar emisi akan menyebabkan 
pengguna kendaraan pribadi lebih hemat dan efisien dalam bertransportasi, 
dan akan sangat membantu dalam menurunkan pemakaian BBM pada sektor 
transportasi yang tentu akan menurunkan emisi CO2 transportasi.

Suatu peraturan secara nasional yang kuat dan terarah dalam hal ini akan sangat 
membantu pemerintah daerah untuk menerapkan instrument kebijakan yang 
dibutuhkan terutama dalam pengaturan traffic demand management. Sebagai 
contoh, kebijakan untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP).

Pada beberapa negara maju, beberapa perubahan dalam peraturan pusat dalam 
bidang transportasi telah dibuat untuk memungkinkan diterapkannya beberapa 
peraturan lokal/daerah tentang jalan berbayar.

Besarnya efisiensi dari penerapan suatu regulasi sulit diukur dan digeneralisasi 
karena bergantung kepada keadaan setempat dan efektivitasnya. Namun, 
secara perkiraan, efisiensi antara 5 s.d. 10% adalah sangat masuk akal bisa 
dicapai apabila regulasi yang diterapkan tersebut dapat dilaksanakan secara 
baik.
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Untuk subsektor perhubungan udara dan pelayaran juga telah mulai 
diberlakukan beberapa regulasi dan kebijakan terkait dengan penurunan emisi, 
seperti penerapan program Eco-port (Eco-Airport dan Eco-Seaport) yang 
sudah dimulai oleh Kementerian Perhubungan.

  4.5 SISTEM TRANSPORTASI DAN TATA RUANG

Tata ruang sangat memengaruhi efesiensi transportasi. Tata ruang yang baik 
harus mampu mencakup perencanaan sistem transportasi yang baik, yang 
dapat secara efisien melayani trafik perpindahan penumpang dan logistik. 
Misalnya, harus diperhitungkan benar pola transportasi yang harus disediakan 
untuk menghubungkan pusat-pusat permukiman dengan pusat bisnis sebab 
banyak pekerja yang akan pulang-pergi/commute setiap hari. 

Sampai sekitar 20 tahun yang lalu, kota-kota besar umumnya cenderung 
mengembangkan permukiman baru di luar kota sebagai Kota Satelit mengingat 
keterbatasan tanah di kota besar. Kebijakan tersebut ternyata berdampak 
pada pemborosan energi dan economi karena beban biaya transportasi dan 
kehilangan waktu yang besar bagi para pekerja yang pulang pergi setiap 
hari. Bahkan telah mengakibatkan kualitas hidup masyarakat berkurang 
karena kemacetan yang luar biasa mengakibatkan selain pemborosan energi 
dan biaya, juga menghabiskan waktu perjalanan yang dapat mencapai dua 
sampai lima kali lebih lama dari seharusnya sehingga waktu tersisa bagi 
seseorang untuk kehidupan keluarga dan lain-lain menjadi sangat tersita. Hal 
ini menyebabkan paradigma perancangan kota saat ini mulai bergeser, yaitu 
daripada mengembangkan kota-kota satelit terus-menerus, dianggap lebih 
tepat mengembangkan ”permukiman vertikal” di sekitar kota dalam bentuk 
apartemen atau rumah susun.

Begitupula konsep Transit Oriented Development (TOD) yang membangun 
permukiman dan fasilitasnya sedekat mungkin dengan fasilitas transportasi 
massal ke depan akan sangat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi 
konsumsi energi untuk transportasi.

Memang kasus setiap kota tidak sama kompleksitasnya, tetapi apabila dilihat 
Kota Jakarta, bisa dirasakan bahwa paling tidak separuh energi dan waktu 
perjalanan yang dikeluarkan untuk transportasi bagi para komuter sebenarnya 
dapat dihemat apabila mereka tinggal di dalam Jakarta. Itulah salah satu 
pertimbangan utama mengapa mulai banyak masyarakat yang lebih cenderung 
memilih bertempat tinggal di rumah susun/apartemen daripada harus tinggal 
jauh di luar kota. Kebijakan ini didukung dengan baik oleh pemerintah dengan 
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membantu pengembangan rumah susun/apartemen murah di Jakarta yang 
berlokasi antara lain, Kalibata, Meruya, Kemayoran,Tangerang, dan lainnya.

Meskipun perbaikan kebijakan tata ruang yang tepat akan besar manfaatnya 
bagi efisiensi transportasi, tentu tidak mudah menghitung secara kuantitas besar 
penghematan energi dan penurunan emisi yang dihasilkannya. Untuk sekadar 
memberikan gambaran, apabila diasumsikan pengguna transportasi harian 
yang pulang-pergi/commuted ke kota besar sekitar 25% dari total pengguna 
transportasi nasional, dan 20% dari mereka bertempat tinggal di permukiman 
vertikal di sekitar/dalam kota, dengan perkiraan penghematan energi untuk 
transportasi sekitar 50%; maka total penghematan energi transportasi yang 
dimungkinkan dari kebijakan tata ruang perkotaan ini adalah sekitar: 25% × 
20 % × 50% = 2,5 %.

Selain itu pembangunan Sistem Transportasi Massal (Kereta Api dan Bus) 
di dalam kota, akan sangat menentukan. Apabila 10 tahun mendatang sistem 
transportasi massal dapat menyerap 20% pengendara kendaraan pribadi saat 
ini, yang berarti menghemat minimal 50% energi per penumpang; dan dengan 
asuumsi aktivitas transportasi perkotaan adalah 25% dari aktivitas transportasi 
nasional, maka penghematan yang didapat adalah: 25%×20%× 50% = 2,5%

Jadi, apabila sistem Tata Ruang dan Sistem Transportasi serta pembangunan 
Transportasi massal dalam 10 tahun ke depan dapat berhasil menjangkau 
sekitar 20% dari pengguna transportasi perkotaan, maka paling tidak dapat 
diharapkan efisiensi energi dan penurunan emisi sebesar: 2,5% + 2,5% = 5 %.

  4.6 PERILAKU DAN TEKNIK BERKENDARAAN 

Perilaku dan teknik berkendaraan berpengaruh besar pada efisiensi penggunaan 
BBM. Salah satu paradigma utama dalam Transportasi Berkelanjutan/
Sustainable Transport adalah Avoid and Shift (hindarkan dan beralih), yaitu 
menghindari untuk bepergian menggunakan kendaraan apabila tidak perlu, 
dan apabila harus bepergian hindarilah sebisa mungkin penggunaan kendaraan 
bermotor pribadi, melainkan beralih ke transportasi umum atau bersepeda 
apabila memungkinkan. Di samping itu, agar dihindari menggunakan 
kendaraan yang besar (body besar dan berat, dan mesin besar) terutama untuk 
penggunaan di dalam kota.

Teknik berkendaraan secara benar (penggunaan transmisi yang sesuai, hindari 
akselerasi yang mendadak, hindari sebisa mungkin pengereman mendadak 
dengan selalu menjaga jarak, dan lainnya) atau disebut smart driving atau 
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eco driving dari beberapa percobaan dan studi dapat menghasilkan efisiensi 
sebesar 5% s.d. 15%. Bahkan ada suatu studi untuk transportasi di perkotaan 
dapat mereduksi pemakaian energi sampai hampir 50%. Apalagi mengingat 
sebagian besar pengemudi di Indonesia masih sedikit pengetahuannya tentang 
cara mengemudi yang baik.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, pernah 
mengadakan suatu studi perihal cerdas berkendara (smart driving) tersebut. 
Dengan memberikan pelatihan smart driving pada suatu operator taksi pada 
suatu kurun waktu tertentu, dapat dicapai penghematan penggunaan BBM 
antara 5 s.d. 10%. 

Apabila kampanye dan pelatihan smart driving atau pengemudi irit (eco driving) 
dapat dilakukan secara nasional dengan efektif, dan apabila diasumsikan 50% 
pengendara kendaraan di Indonesia mampu menerapkannya, maka sangat 
mungkin didapat penghematan penggunaan BBM transportasi nasional 
minimal sebesar: 5% X 50% = 2,5 %.

  4.7 POTENSI PENURUNAN EMISI TRANSPORTASI DARAT 

Dari uraian di atas dapat ditarik simpulan bahwa apabila berbagai kebijakan 
yang terkait dengan transportasi dapat dilaksanakan secara efektif, maka 
diperkirakan pada 10 tahun yang akan datang akan didapat penurunan emisi 
transportasi yang berasal dari:
1. Perubahan dari 10% penggunaan BBM ke gas alam dan dan 10% ke 

campuran biofuel, sebesar 4,6 %
2. Teknologi kendaraan secara natural setiap tahun, dalam 10 tahun sebesar 

10%
3. Penerapan berbagai regulasi dalam transportasi terutama terkait 

”Transportation Demand Management” sebesar 5%
4. Sistem Tata Ruang dan Sistem Transportasi yang baik, sebesar 5%
5. Perilaku dan teknik berkendaraan sebesar 2,5%.

Supaya perhitungan penurunan emisi total lebih realistis (tidak mengandung 
hitungan lebih dari double counting; mengingat efisiensi pada energi merupakan 
input bagi kendaraan dan seterusnya), maka apabila semua kebijakan tersebut 
di atas berhasil dijalankan dengan bersamaan, total penurunan tidak bisa 
dijumlah langsung; 4,6 % + 10% + 5% + 5% + 5% = 27,1 %, melainkan harus 
diperhitungkan secara progresif, yaitu menjadi: 100%-[(100%-4,6%) × (100%-
10%) × (100%-5%) × (100%-5%) × (100%-2,5%) ] = 24,5 %.
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Simpulan 

Dengan kata lain, total potensi penurunan emisi dari sektor transportasi pada 10 tahun 
yang akan datang adalah sekitar 24,5% dari kondisi biasa (dari kondisi BAU).

Tentu hasil perkiraan tersebut hanya bersifat indikatif, untuk mendapatkan angka 
potensi penurunan yang lebih akurat harus dilakukan studi (dan survei) agar didapat 
data dan informasi spesifik keadaan Indonesia, sehingga analisis dan perhitungan 
kuantitatif yang dibuat hasilnya bisa lebih mendekati keadaan yang sebenarnya.

 
Gambar 4.1 Potensi penurunan emisi transportasi darat (terhadap BAU)

  4.8 EMISI DARI KERETA API

Kereta api merupakan moda transportasi massal yang sangat efisien, baik untuk 
angkutan penumpang maupun angkutan barang. Konsumsi energi persatuan 
penumpang per satuan jarak (Energi/Penumpang/Jarak) lebih kecil daripada 
penggunaan mobil maupun bus. Begitu pula konsumsi energi per satuan berat 
barang persatuan jarak (Energi/kg Barang/Jarak) moda kereta api jauh lebih 
kecil daripada menggunakan truk. 

Karena penggunaan energi yang sangat efisien tersebut, moda kereta api 
merupakan angkutan darat yang paling ramah lingkungan dan paling kecil 
emisi GRK-nya. 

Kelemahan moda kereta api adalah sulit untuk melayani ”door to door” seperti 
yang bisa dilakukan oleh angkutan mobil dan truk sehingga masih memerlukan 
koneksi dengan moda lain. Namun, semakin banyak jaringan KA dan setasiun 
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yang disinggahi akan sangat mengurangi kebutuhan untuk moda transfer. Di 
kota-kota besar negara-negara maju seperti London, Paris, Tokyo, Singapore 
dan lainnya, praktis hampir semua titik aktivitas bisa terkoneksi dengan kereta 
api sehingga transportasi kereta api menjadi semakin efektif dan efisien. 

KA juga berfungsi sebagai pendukung bagi moda lain menjadi lebih efisien, 
misalnya kereta bandara mempermudah akses dari kota ke bandara dan 
sebalikny begitu pula kereta logistik ke pelabuhan mengurangi beban lalu 
lintas angkutan darat.

Untuk mendapatkan gambaran berapa emisi dari angkutan kereta api persatuan 
penumpang dan persatuan jarak (emisi CO2/penumpang/jarak) beberapa 
organisasi di Eropa mencoba menghitung pada beberapa perjalanan antar kota 
sekaligus membandingkannya dengan moda lain sepert bus, mobil pribadi, dan 
pesawat.

Untuk perjalanan dari Brussel ke Copenhagen dengan jarak 765 km, didapat 
angka emisi per penumpang 33,2 kg CO2 apabila menggunakan KA, 116 kg 
CO2 dengan mobil, dan 114,9 kg CO2 menggunakan pesawat udara. Berarti 
emisi CO2 per satuan km adalah KA = 43 gram, Mobil = 152 gram, dan Pesawat 
= 150 gram.

Gambar 4.2 Perbandingan emisi GRK per penumpang.
sumber: http://wwww.ecopassenger.org/

Adapun perbandingan emisi perpenumpang yang menggunakan kereta dan 
pesawat dari London ke Paris dan London ke Edinburgh menghasilkan sebagai 
berikut;
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1. London–Paris (Jarak 350 km)
•  Pesawat: waktu dibutuhkan total 3,5 jam termasuk boarding proses, 

emisi dikeluarkan 244 kg CO2 per penumpang
•  Kereta Cepat (Euro Star): waktu dibutuhkan total 2,75 jam, emisi 

dikeluarkan 22 kg CO2 per penumpang

2. London–Edinburgh (jarak 535 km)
•  Pesawat: waktu dibutuhkan total 3,5 jam, emisi dikeluarkan 193 kg 

CO2 per penumpang
•  Kereta Api: waktu dibutuhkan total 4,5 jam, emisi dikeluarkan 24 kg 

CO2 per penumpang

Tentu nilai-nilai di atas tidak bisa dijadikan acuan umum untuk semua keadaan 
karena tentu bergantung pada banyak variable seperti jenis KA, jenis pesawat, 
jenis mobil, jumlah penumpang, emission factor dari energi yang dipakai 
(BBM, listrik), dan lainnya.

Studi lain mencoba membandingkan nilai emisi dari berbagai moda transportasi 
dilihat dari variasi jenis kendaraan dan jarak. Secara umum didapat kisaran 
nilai emisi masing-masing moda sebagai berikut:
- KA: 25 s.d. 250 gram CO2/penumpang/km
- Mobil pribadi: 100 s.d. 750 gram CO2/penumpang/km
- Bus: 50 s.d. 150 gram CO2/penumpang/km
- Pesawat Udara: 225 s.d. 800 gram CO2/penumpang/km.

Gambar 4.3 Perbandingan emisi setiap moda
sumber: “How does Air” Compare? wwww.aef.org.uk

<500
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Apabila diambil nilai rata-rata (lihat gambar); maka didapat emisi KA sebesar 
100 gram CO2/penumpang/km, Mobil 300 gram CO2/penumpang/km, Bus 
100 gram CO2/penumpang/km, dan Pesawat 387 gram CO2/penumpang/km. 
Dengan kata lain, emisi KA hanya sekitar 30% dari Mobil, dan 26% dari emisi 
pesawat udara. 

Sumber emisi kereta api:
1. Penggerak (Lokomotif Diesel, Kereta Diesel Elektrik, KA Listrik)
2. Air Condition (Pendingin, Penghangat)
3. Sistem listrik
4. Sistem persinyalan
5.  Sistem pengereman
6.  Pengoperasian track dan switching
7.  Aktivitas di stasiun (penerangan, AC, eskalator, air)
8.  Gangguan operasi (keterlambatan, kecelakaan, keluar jalur rel)

Sebuah studi yang membandingkan penggunaan kereta diesel dengan kereta 
listrik di Eropa mengindikasikan kereta diesel rata-rata mengeluarkan emisi 
sekitar 100 gram CO2/penumpang/km, sedangkan emisi kereta listrik hanya 
sekitar 50 gram CO2/penumpang/km. Namun, hal ini hanya berlaku apabila 
listrik yang digunakan berasal dari pembangkit yang ramah lingkungan. 
Apabila listrik yang digunakan berasal dari pembakaran batubara, emisi yang 
terjadi sebenarnya tidak lebih baik dari kereta diesel.

  4.9 EMISI KERETA VS MOBIL RENDAH EMISI

Secara umum semua pihak bersimpulan bahwa kereta api adalah moda 
transportasi darat yang paling efisien dan ramah lingkungan, apalagi apabila 
dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Bahkan beberapa studi 
menunjukkan bahwa emisi dari kereta api (per penumpang per km) hanya 
berkisar sekitar 30% dibandingkan dengan mobil pribadi. Tetapi saat ini, 
produsen mobil telah mampu membuat mobil yang ramah lingkungan dengan 
emisi yang juga rendah, antara lain dengan teknologi mesin ”hibrida”, dan 
mobil listrik. Di samping itu, regulasi juga mulai mensyaratkan mobil baru 
yang lebih efisien penggunaan energi dan mempunyai emisi yang rendah. 
Sebagai contoh, Uni Eropa yang mensyaratkan mulai tahun 2020 emisi mobil 
baru dibatasi 95 gram CO2/km, turun hampir 50% dibandingkan dengan 
persyaratan pada tahun 1998 sebesar 186 gram CO2. 
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Keadaan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, apalagi bagi negara-
negara yang kereta listriknya sangat bergantung dengan pasokan listrik dari 
pembangkit listrik berbahan baku batubara.

Sebaiknya studi perihal efisiensi suatu moda transportasi tidak hanya dengan 
membandingkan emisi dari gas buang, tetapi juga harus melihat berbagai 
biaya eksternal dan biaya tambahan lainnya yang terkait. Misalnya, biaya 
pembangunan dan pemeliharaan jalan (jalan raya dan jalan kereta) beserta 
fasilitasnya (lampu lalu lintas, sistem persinyalan KA, stasiun KA), kecelakaan, 
kemacetan lalu lintas, dan berbagai biaya sosial.
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5
ENERGI PADA TRANSPORTASI

Penggunaan energi di sektor transportasi di Indonesia berkisar 31% dari total 
konsumsi energi nasional per-tahun, sedikit di bawah sektor Industri yang 
mencapai 48%. Namun tidak seperti sektor lain, sektor transportasi sangat 
terbatas dalam pilihan jenis sumber energi, yaitu hanya dapat menggunakan jenis 
sumber energi yang mudah dibawa dan dipindahkan. Karena karakteristiknya 
tersebut maka sejauh ini hanya bahan bakar minyak (BBM) yang paling cocok, 
praktis dan mudah digunakan untuk transportasi. Padahal BBM adalah yang 
paling terbatas ketersediaannya, mahal, tidak ramah lingkungan, dan hanya 
sedikit negara yang menghasilkan.

Bagi Indonesia masalah BBM untuk transportasi menjadi menjadi lebih 
kritikal karena saat ini sekitar 40% dari kebutuhan BBM berasal dari impor; 
dan jumlahnya cenderung semakin naik terus dari tahun ke tahun.

Saat ini jumlah pemakaian BBM pada transportasi darat per tahun adalah 
sekitar 55 juta kilo liter. Secara persentase terhadap konsumsi BBM nasional, 
sektor transportasi mencapai 51%, sedangkan sektor industri, listrik, dan 
rumah tangga masing-masing mencapai 15%, 17%, dan 16%.

Hal ini karena sektor industri dan listrik sebagian besar menggunakan sumber 
energi non-BBM, seperti batubara, gas, tenaga air,dan panas bumi, sedangkan 
energi terbarukan dari tanaman (biofuel) yang sebenarnya sangat cocok untuk 
transportasi masih perlu digarap dan dikembangkan secara lebih serius.

Salah satu penyebab utama kenaikan pemakaian BBM adalah besarnya jumlah 
kenaikan kepemilikan mobil dan motor di Indonesia. Data menunjukkan 
bahwa penjualan mobil di Indonesia meningkat tajam terus-menerus dari tahun 
ke tahun, naik rata-rata sekitar 7% setiap tahun.

Adapun secara total jumlah kepemilikan kendaraan pada tahun 2017 berjumlah 
138.556.669 unit, terdiri dari kendaraan penumpang 15.493.068 unit, bus 
2.509.258, mobil barang 7.523.550, dan sepeda motor 113.030.793 unit. 



42 Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Transportasi  (Udara, Laut, Darat, dan Kereta Api)

Tabel 5.1 Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 

Jenis Kendaraan 2013 2014 2015 2016 2017

Mobil 
Penumpang 11.488.514 12.599.038 13.480.973 14.580.666 15.493.068

Bis 2.286.309 2.398.846 2.420.917 2.486.898 2.509.258

Mobil Barang 5.615.494 6.235.136 6.611.028 7.063.433 7.523.550

Speda Motor 84.732.652 92.976.240 98.881.267 105.150.082 113.030.793

Total 104.118.969 114.209.260 121.394.185 129.281.079 138.556.669
Sumber: BPS

  5.1 BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT

BBM yang umum dikenal untuk pemakaian transportasi darat di Indonesia 
biasa disebut bensin saat diperdagangkan dua jenis bensin, yaitu premium dan 
pertamax. Premium mempunyai nilai oktan atau Research Octane Number 
(RON) 88, sedangkan pertamax mempunyai nilai oktan 92, sementara pertamax 
plus nilai oktannya 95.

Nilai oktan atau RON adalah menunjukkan tekanan/pressure yang bisa 
diberikan kepada bensin sebelum bensin terbakar secara spontan. Semakin 
tinggi nilai oktan berarti semakin lambat terbakar dan penguapan yang lebih 
kecil. Untuk mesin-mesin kendaraan yang dibuat setelah tahun 1990-an 
umumnya didesain untuk memakai bahan bakar yang nilai oktannya lebih 
tinggi (pertamax).

Sangat disarankan agar memakai BBM dengan nilai oktan yang sesuai dengan 
mesin kendaraan. Kendaraan yang seharusnya memakai pertamax apabila 
memakai premium maka performance/kinerja mesinnya akan turun, begitu 
pula umur pakai mesin kendaraan.

Sebaliknya kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM premium apabila 
memakai pertamax praktis tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja mesin, 
bahkan mesin bisa menjadi lebih cepat panas.

Dari sisi lingkungan, premium menghasilkan gas buangan NOx dan COx yang 
lebih banyak dibandingkan dengan pertamax.

  5.2 BAHAN BAKAR GAS

Ada dua jenis bahan bakar gas (BBG) yang saat ini digunakan untuk kendaraan., 
yaitu CNG (Compressed Natural Gas) dan Vigas atau LGV (Liquid Gas for 
Vehicle).
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CNG adalah gas alam yang diberi tekanan sampai dengan 200 Bar di dalam 
kontainer berupa tabung baja.

LGV adalah gas cair (sejenis dengan LPG) yang dipompa dalam tabung dengan 
tekanan sekitar 18 Bar. 

CNG lebih cocok untuk kendaraan umum seperti bus, sebagaimana dipakai 
oleh Bus Trans-Jakarta saat ini yang mempunyai rute tetap, sedangkan LGV 
lebih sesuai untuk mobil pribadi.

  5.3 BAHAN BAKAR PESAWAT

Pesawat bermesin piston biasanya menggunakan bahan bakar gasoline yang 
disebut Avgas yang beroktan tinggi dan mempunyai titik bakar/flash point 
yang rendah untuk memudahkan starter/ignition.

Pesawat bermesin jet menggunakan bahan bakar berbasis kerosin (Avtur) 
dengan titik bakar yang tinggi sehingga lebih sulit terbakar lebih aman dalam 
penggunaannya.

Bahan bakar pesawat jet yang paling umum digunakan adalah ”Jet A1”, yaitu 
Avtur yang berbasis kerosin (minyak tanah), sedangkan ”Jet A” umumnya 
hanya digunakan di Amerika Serikat.

  5.4 BAHAN BAKAR KAPAL

Pada perhubungan laut, kapal biasanya menggunakan jenis Marine Fuel (HFO/
Heavy Fuel Oil atau MFO/Marine Fuel Oil), MDO/Marine Diesel Oil, dan 
HSD/High Speed Diesel.

Kapal-kapal cepat biasanya menggunakan HSD. Untuk kapal-kapal kelas 
menengah seperti kapal-kapal Fery, biasanya menggunakan MDO, sedangkan 
untuk kapal-kapal kargo yang besar seperti kapal-kapal yang ”Ocean going” 
yang tidak memerlukan kecepatan tinggi, umumnya menggunakan Marine 
Fuel yang disebut HFO atau MFO karena lebih ekonomis. 

  5.5 KETAHANAN ENERGI

Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan 
akses masyarakat (umum dan industri) terhadap energi pada harga yang 
terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan perlindungan 
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terhadap lingkungan hidup. Meskipun Indonesia mempunya sumber energi 
yang relatif banyak dan beragam, karena penduduknya sangat besar, maka 
kebutuhan energinya besar. Di samping itu, berbagai sumber energi yang 
ada mempunyai karakteristik dan kendala masing-masing. Sebagai contoh, 
batubara sangat murah tetapi dampak negatif terhadap lingkungan sangat 
besar. Sebaliknya energi dari tenaga matahari melalui teknologi fotovoltaik 
ramah lingkungan, tetapi biaya investasi awal sangat besar. 

Jenis energi yang ”termahal” adalah BBM, di samping harganya yang mahal 
juga berdampak negatif besar terhadap lingkungan. Namun untuk sektor 
transportasi sampai saat ini, BBM masih merupakan sumber energi yang paling 
banyak digunakan karena paling cocok, praktis, dan mudah (pengangkutan dan 
penggunaanya).

LINGKUNGAN

EMISI TERBESAR

BIAYA ENERGI

BIAYA TERBESAR

Gambar 5.1 Perbandingan biaya dan emisi berbagai energi

Karena begitu kritikalnya energi bagi pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia 
perlu menerapkan strategi nasional pengunaan energi antara lain sebagai 
berikut:
- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, terutama BBM.
- Meningkatkan pencarian sumber-sumber energi, seperti minyak, gas bumi, 

batubara, dan lainnya.
- Meningkatkan penggunaan sumber-sumber energi baru seperti panas 

bumi, sel bahan bakar (fuel cell), dan sebagainya.
- Meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti biofuel 

(biogasolin, biodiesel), dan tenaga matahari.
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- Memanfaatkan teknologi kendaraan yang lebih hemat energi (dan ramah 
lingkungan) seperti mobil listrik, dan mobil hibrida.

  5.6 BIOFUEL TRANSPORTASI

Meskipun Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat biofuel yang sangat 
beragam, sampai saat ini program pengembangan biofuel untuk transportasi 
secara serius baru program pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit 
(Crude Palm Oil/CPO). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan:
- penggunaan biodiesel dapat mengurangi ketergantungan import BBM; 

berarti sekaligus menghemat penggunaan devisa.
- Indonesia adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia 
- Kelapa sawit adalah tumbuhan yang menghasilkan minyak paling tinggi 

dibandingkan dengan tumbuhan lain
- biofuel dapat lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan BBM biasa/

fossil fuel.

Penggunaan biodiesel diatur dalam keputusan menteri ESDM No. 12 tahun 
2015 yang disyaratkan bahwa semua minyak diesel yang dijual di seluruh 
Indonesia harus dalam bentuk B20, yaitu campuran minyak diesel dengan 20% 
biodiesel. Sampai saat ini biodiesel yang diproduksi adalah FAME (Fatty Acid 
Methyl Esther) yang menggunakan bahan baku CPO.

Kebijakan penggunaan campuran biodiesel dimulai dengan 10% (B10) pada 
tahun 2014, lalu 15% (B15) pada tahun 2015, dan saat ini menjadi 20% (B20). 
Ditargetkan penggunaan campuran 30% (B30) pada tahun 2025. 

Pada tahun 2016, total produksi biodiesel untuk pengunaan non pembangkit 
listrik, sebesar 3,03 juta kilo liter, sebagian besar untuk transportasi. Pada 
tahun 2018, total produksi biodiesel Indonesia mencapai 6,01 juta KL, yaitu 
4,02 juta KL untuk pemakaian dalam negeri dan selebihnya di eksport.

Di samping itu, Pertamina sedang mengembangkan proyek pembuatan Green 
Fuel pada kilang minyak di Plaju-Sumatera Selatan dan Dumai–Riau. Green 
Fuel yang dihasilkan mempunyai karakteristik mirip dengan fossil fuel biasa, 
sehingga dapat digunakan tanpa harus dicampur dengan fossil fuel.
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Tabel 5.2 Road map campuran biofuel

Sektor April 
2015

January 
2016

January 
2020

January 
2025

Keterangan

Rumah Tangga - - - - Belum ditentukan

Low and 
Medium 
Speed 
Engine

Industri 10% 20% 20% 20% % terhadap 
konsumsi total

Pelayaran 10% 20% 20% 20% Idem

Penerbangan - 2% 3% 5% Idem

Power Plant 15% 20% 20% 20% Idem
Sumber: Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2015

  5.7 MOBIL LISTRIK DAN HIBRIDA

 5.7.1 MOBIL LISTRIK

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 tahun 
2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai 
untuk Transpotasi Jalan. Sesuai dengan Perpres tersebut tujuan pengembangan 
mobil listrik di Indonesia terutama adalah:
- efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi.
- meningkatkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan.
- memenuhi komitmen Indonesia untuk menurunkan Gas Rumah Kaca.

Tren penggunaan mobil listrik dunia meningkat dengan cepat, sebagian besar 
negara maju menargetkan penghentian produksi kendaraan berbahan bakar 
minyak pada tahun 2030. Diperkirakan pada tahun 2030 akan beroperasi 
paling tidak 100 juta mobil listrik dan 400 juta motor listrik di dunia.. Beberapa 
program penggunaan mobil listrik di negara maju antara lain sebagai berikut:

Negara  Program penggunaan Mobil Listrik

Norwegia - tertinggi dalam % kepemilikan mobil listrik, yaitu 100.000 untuk 5 
juta penduduk.

- pada tahun 2016; 40% mobil baru terdaftar adalah mobil listrik

Belanda - mulai tahun 2025 mobil baru hanya mobil listrik.

Cina - saat ini ada lebih 600.000 mobil listrik telah beroperasi di jalan
-  target 5 juta mobil listrik pada tahun tahun 2020.

Amerika 
Serikat

-  saat ini ada lebih dari 500.000 mobil listrik

Perancis - pada tahun 2040 tidak ada lagi mobil berbahan bakar minyak, semua 
menggunakan mobil listrik.

Inggris - pada tahun tahun 2040 tidak ada lagi mobil berbahan bakar minyak, 
semua menggunakan mobil listrik.
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Masalah utama dalam teknologi mobil listrik yaitu:
- Teknologi baterai (terutama harga dan kapasitas)
- Masih sedikitnya stasiun pengisisan ulang/charging station
- Kecepatan pengisian ulang yang relatif masih lambat
- Sumber energi listrik (grid) masih banyak yang belum ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan penggunaan mobil listrik di Eropa diberi beberapa 
kemudahan dan fasilitas sebagai berikut;
- kemudahan parkir
- pengurangan pajak
- gratis jalan tol
- gratis pengisian (charging) listrik
- boleh memasuki jalur bis

Salah satu masalah utama kendaraan listrik adalah masih mahalnya harga 
baterai. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi harganya semakin turun, 
semula pada 2000 harga baterai Lithium per kWh kapasitas sekitar 1000 US$, 
saat ini harganya sudah turun menjadi hanya 1/3-nya. Selain itu, kapasitas 
penyimpanan baterai kendaraan listrik juga semakin besar, beberapa jenis 
mobil listrik sudah bisa berjalan sampai 300 km tanpa pengisian ulang. Begitu 
pula semakin banyak dibangun tempat-tempat pengisian ulang, di Eropa saat 
ini terdapat lebih dari 100.000 charging station dan bertambah terus setiap 
tahun sekitar 30% s.d. 60%.

Karena tujuan utama penggunaan mobil listrik adalah untuk penurunan emisi 
maka sumber listrik yang disuplai oleh jaringan (grid) ke charging station 
seyoganya berasal dari pembangkit listrik dari energi yang ramah lingkungan 
seperti tenaga air, panas bumi, tenaga angin, dan tenaga matahari. Apabila 
sumber energi listrik yang digunakan berasal dari batubara, minyak bumi, dan 
bahan bakar fossl lainnya maka tujuan penurunan emisi tidak tercapai. Berikut 
adalah perbandingan Emission Factor/EF dari beberapa jenis sumber listrik 
dalam kg CO2/kWh.

Tabel 5.3 Emission Factor berbagai sumber listrik

Sumber Energi Listrik Emission Factor (Kg CO2/kWh)

Batubara 1,11

Gas 0,51

Angin 0,014

Nuklir 0,013

Tenaga Air 0,007
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Umumnya sumber energi dari suatu jaringan listrik berasal dari campuran 
berbagai jenis sumber energi, sehingga harus dihitung rata-rata nilai faktor 
emisi dari grid yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Eropa negara yang 
sangat bagus EF-nya adalah Norwegia, yaitu hanya sebesar 0,017 kg CO2/
kWh. Hal ini dimungkinkan karena 98% sumber energi listrik di Norwegia 
berasal dari tenaga air sehingga penggunaan mobil listrik untuk menurunkan 
emisi di Norwegia menjadi sangat besar manfaatnya.

Keadaan ini cukup jauh berbeda apabila dibandingkan dengan nilai EF rata-rata 
Eropa yang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 0,46 kg CO2/kWh karena sebagian 
negara Eropa masih menggunakan pembangkit listrik yang berasal dari bahan 
bakar fosil (batubara). Sebagai perbandingan, jaringan listrik Jawa-Bali masih 
mempunyai nilai EF yang tinggi, yaitu 0,84 kg CO2.kWh karena masih didominasi 
dengan bahan bakar dari batubara. Ke depan seharusnya bauran energi listrik 
Indonesia sudah harus secara bertahap memperbanyak sumber energi yang lebih 
ramah lingkungan agar EF-nya bisa turun sehingga tujuan penggunaan mobil 
listrik untuk menurunkan emisi benar-benar bisa tercapai. 

Suatu perhitungan sederhana di Inggris berdasarkan rata-rata EF grid sebesar 
500 gram CO2/kWh menghasilkan typical EF untuk mobil listrik sebesar 100 
gram CO2/km. Apabila dibandingkan dengan EF typical mobil BBM sebesar 
170 gram CO2 berarti penurunan emisi dengan menggunakan mobil listrik 
sebesar 40%.

Gambar 5.2 Emisi gram CO2e/km dari mobil listrik di beberapa negara sangat bergantung 
pada jenis sumber pembangkit listrik (Sumber: Shrink That Footprint, Lindsay Wilson)
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 5.7.2 MOBIL HIBRIDA

Mobil hibrida mempunyai mesin penggerak berasal dari kombinasi mesin 
BBM dan motor listrik menggunakan baterai. Tujuannya adalah menghemat 
energi. Pada kecepatan rendah (sekitar 20 km/jam) penggerak berasal dari 
motor listrik menggunakan sumber daya yang tersimpan pada baterai. Pada 
kecepatan jelajah Cruising speed, penggerak menggunakan mesin BBM, 
sekaligus melakukan pengisian baterai; pada saat menyusul/menyalip 
tambahan daya akselerasi didapat dari motor listrik.

Adapun pada saat pengereman, putaran motor listrik ”dibalik” sehingga 
energi dari pengereman tidak terbuang sia-sia seperti pada mobil biasa, tetapi 
disimpan dalam baterai. Pada saat mobil berhenti, mesin sepenuhnya mati, 
sehingga semua daya berasal dari baterai.

  5.8 MINYAK DIESEL, BIODIESEL, GREEN DIESEL

 5.8.1 MINYAK DIESEL (PETRO DIESEL)

Berasal dari minyak bumi/fossil fuel. Minyak mentah melalui proses 
distilasi dipisahkan dalam perbedaan titik didih, lalu dilakukan pemurnian, 
menghasilkan gas propan, bensin, diesel, minyak pelumas, dan aspal. Di 
Indonesia, minyak diesel disebut juga minyak solar.

Dari minyak mentah yang dipanaskan, dihasilkan berbagai produk berdasarkan 
perbedaan titik didih (boiling point), salah satunya adalah minyak diesel yang 
mempunyai titik didih 300o C.

Gambar 5.3 Proses pembuatan BBM
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 5.8.2 BIODIESEL

Biodiesel berasal dari bahan baku tumbuhan,antara lain dari kelapa sawit, 
biji bunga matahari, kedelai, jagung, dan rapeseed. Di Indonesia, biodiesel 
menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit. Secara prinsip, pembuatan 
biofuel adalah dengan mencampurkan bahan baku minyak tumbuhan dengan 
metanol dan menggunakan jenis katalis tertentu sehingga menghasilkan 
biodiesel (methyl esther) dan produk samping berupa gliserin. Biodiesel yang 
dihasilkan dari proses seperti ini disebut juga sebagai Fatty Acid Methyl Esther 
(FAME) sebagaimana biodiesel yang digunakan di Indonesia saat ini.

Gambar 5.4 Proses pembuatan Biodiesel FAME

 5.8.3 GREEN DIESEL 

Berbeda dengan biodiesel, green diesel (disebut juga Re-newable Diesel) 
mempunyai karakteristik yang mirip dengan minyak diesel/solar. Meskipun 
bahan bakunya bisa sama dengan biodiesel, metode pembuatannya berbeda 
bergantung pada jenis bahan baku yang dipakai. Misalnya, untuk bahan 
baku berasal dari minyak tumbuhan (minyak nabati) menggunakan proses 
hydrotreating, sedangkan untuk bahan baku berasal dari biomassa menggunakan 
proses fischer tropsche. 

Saat ini yang paling umum digunakan adalah proses hydotreating dengan 
menggunakan bahan baku minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit, 
kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. 

Pada proses hydrotreating, hidrogen dimasukkan ke dalam bahan baku minyak 
nabati, dengan menggunakan katalis terjadi reaksi yang dapat menghilangkan 
unsur yang tidak diinginkan, terutama oksigen, karbon monoksida, dan karbon 
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oksida; dan mengkonversikan molekul trygliceride dalam minyak nabati 
menjadi parafin hydrocarbon yang menghasilkan green diesel. 

Gambar 5.5 Pembuatan green diesel dengan hydrotreating

Minyak diesel, biodiesel, dan green diesel mempunyai karakteristik kimia dan 
fisika yang berbeda. Biodiesel mempunyai kelemahan dibandingkan dengan 
minyak diesel dan green diesel; antara lain, emisi NOx yang lebih tinggi, 
kurang baik apabila dipakai dalam temperatur yang rendah, lebih mudah 
teroksidasi, dan densitas energi yang lebih rendah. Kelebihan biodiesel antara 
lain kandungan sulfur yang lebih rendah.

Adapun green diesel mempunyai karakteristik yang relatif terbaik dibandingkan 
dengan minyak diesel dan biodiesel. Green diesel sepenuhnya kompatibel 
dengan minyak diesel sehingga bisa digunakan sebagai R100 (100% green 
diesel tanpa perlu dicampur dengan minyak diesel). 

Adapun biodiesel karena beberapa karakteristik di bawah minyak diesel,  
biodiesel tidak bisa dipakai 100% menggantikan minyak diesel, tetapi dipakai 
sebagai campuran dengan minyak diesel pada persentase tertentu. Pemakaian 
campuran biodiesel dengan persentase yang tinggi memerlukan tambahan 
zat aditif tertentu agar tidak mengurangi kinerja mesin. Saat ini di Indonesia 
digunakan campuran biodiesel sebesar 20% (B20), dan sedang dilakukan 
kajian yang mengarah ke peningkatan campuran sampai 30% (B30).
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Tabel 5.4 Karakteristik minyak diesel, biodiesel, dan green diesel 

Properties Minyak Diesel 
(Solar) Biodiesel Green Diesel

Angka Cetane 40-55 50-65 75-90

Densitas Energi [Mj/kg] 43 38 44

Berat Jenis [g/ml] 0,83-0,85 0,88 0,78

Energy content [BTU/
gal]

129 k 118 k 123 k

Sulfur < 10 ppm < 5 ppm < 10 ppm

Emisi NOx Nilai Acuan 10 di atas nilai 
Acuan

Lebih rendah dari 
Nilai Acuan

Cloud Point (Titik 
Penguapan)

-5 C + 20 C -10 C

Stabilitas Oksidasi Nilai Acuan Buruk Sangat Baik

Sumber: Jesse Jin Yoon for Advanced Biofuels USA
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6
LINGKUNGAN PENERBANGAN

Pada tahun 2004, ICAO menyatakan tiga program utama bidang lingkungan, 
yaitu masalah Kebisingan/Noise, Polusi Udara, dan emisi Gas Rumah Kaca 
(GRK). Program penurunan dampak kebisingan bertujuan membatasi dan 
mengurangi daerah yang terdampak akibat kebisingan pesawat. Program 
penanganan polusi udara bertujuan membatasi dan mengurangi pencemaran 
udara akibat penerbangan. Adapun program penurunan emisi GRK bertujuan 
mengurangi dampak sektor penerbangan terhadap pemanasan global dan 
perubahan iklim.

Noise terutama ditimbulkan dari aktivitas penerbangan di sekitar bandara, 
terlebih lagi pada bandara yang berlokasi dekat dengan daerah permukiman. 
Dampak kebisingan terhadap manusia antara lain berupa penyakit tekanan 
darah tinggi, gangguan peredaran darah, gangguan jantung, depresi, dan 
gangguan psikis lainnya.

Karena jumlah penduduk yang tinggal di dekat bandara semakin bertambah 
dan aktivitas penerbangan yang meningkat, kecenderungan dampak kebisingan 
akan semakin meningkat. Beruntung karena pada saat yang sama kemajuan 
teknologi mampu secara signifikan mengurangi tingkat kebisingan pesawat. 

Polusi udara ditimbulkan dari gas buang pesawat yang terdiri dari berbagai 
unsur kimia (CO/karbon monoksida, SOx/sulfur, hidrokarbon, NOx/nitrogen 
oksida dan PM/partikulat debu). Jika semakin tinggi aktivitas penerbangan 
semakin banyak gas buang pesawat yang bisa menyebabkan pencemaran udara. 
Polusi udara dapat mengakibatkan berbagai penyakit saluran pernapasan, 
kanker (pernapasan, otak, dan kulit), serta gangguan kelahiran bayi. WHO dan 
ICAO mengeluarkan standar gas buang dan PM yang semakin ketat.

Emisi GRK adalah gas-gas buang yang dapat menyebabkan pemanasan 
global yang pada akhirnya berkontribusi kepada terjadinya perubahan iklim. 
Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya gangguan cuaca ekstrem yang 
berdampak pada aktivitas penerbangan. Unsur GRK yang utama adalah CO2/
Karbon dioksida.
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Gambar 6.1 Dampak emisi dan noise

ICAO telah mengeluarkan Standard and Recommended Practices & Guidance 
untuk Air craft noise dan Air craft engine emission.

ICAO Guidances:

Noise:
Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise Management (Doc 98290)

Emission:
Airport Air Quality Manual (Doc 9889)

ICAO Policy:
A38-17:

Consolidated Statement of continuing ICAO policies and practices related to 
environmental protection–General provisions, noise and local air quality.
A38-18:
Consolidated Statement of continuing ICAO policies and practices related to 
environmental protect6ion–Climate Change

  6.1 EMISI GRK 

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
telah mengeluarkan kebijakan rencana aksi penurunan emisi transportasi udara 
yang merupakan komitmen pemerintah bersama para pelaku dan pemangku 
kepentingan bidang penerbangan (operator penerbangan, pengelola bandara, 
navigasi penerbangan, ground handling, dan para pihak terkait lainnya).
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Kebijakan penurunan emisi subsektor penerbangan ini sejalan dengan target 
ICAO untuk penurunan emisi sektor penerbangan sebesar 1,5 sampai 2% 
setiap tahun melalui berbagai upaya efisiensi untuk mencapai kondisi Carbon 
Neutral Growth (pertumbuhan tanpa kenaikan emisi karbon) pada tahun 2020. 
Untuk itu, ICAO meminta setiap negara anggotanya menyampaikan program 
aksi penurunan emisi masing-masing. Indonesia telah merespons permintaan 
ICAO tersebut dengan menyusun dan menyampaikan rencana aksi penurunan 
emisi sektor penerbangan dalam bentuk Indonesia’s State Action Plan for 
Emission Reduction on Aviation yang telah disampaikan kepada ICAO. 

Menurut data ICAO, jumlah seluruh penumpang pesawat di dunia pada tahun 
2013 mencapai lebih dari 30 milyar orang, dengan pertumbuhan rata-rata 
sebesar 4,4% per-tahun. Dengan jumlah emisi CO2 dari sektor penerbangan 
diperkirakan sebesar 2% dari total emisi yang berasal dari aktivitas manusia 
(antropoganik), dari jumlah tersebut sekitar 65%-nya berasal dari penerbangan 
internasional.

Secara umum, ICAO menargetkan penurunan emisi sebagai berikut:
- Carbon Netral Growth mulai tahun 2020.

ICAO menargetkan mulai tahun 2020 tidak ada kenaikan emisi dari 
penerbangan internasional meskipun industri penerbangan internasional 
terus tumbuh. Berarti mulai tahun 2020, setiap kenaikan emisi akibat 
pertumbuhan aktivitas penerbangan internasional harus bisa sepenuhnya 
di kompensasikan dengan berbagai upaya penurunan emisi dari sektor 
penerbangan.

- Penurunan 50% emisi pada tahun 2050 terhadap base line tahun 2005.
Dengan target ini, berarti tingkat emisi sektor penerbangan internasional 
akan terus diturunkan dengan berbagai upaya sedemikian rupa sehingga 
diharapkan pada tahun 2050 tingkat emisinya sudah sangat menurun 
bahkan akan lebih rendah sebesar 50% dari tingkat emisi penerbangan 
internasional dibandingkan dengan tahun 2005.

Untuk mencapai tujuan penurunan emisi tersebut, ICAO telah merekomendasi-
kan beberapa pendekatan untuk menurunkan emisi yang secara garis besar 
dapat dikelompokkan menjadi empat pilar sebagai berikut:
1. Penerapan teknologi baru dan pembuatan standar yang lebih ketat dalam 

industri pesawat terbang.
2. Efisiensi dalam operasi penerbangan.
3. Penggunaan bahan bakar alternatif.
4. Mekanisme pasar karbon/Market Based Mechanism (antara lain berupa 

Sistem Karbon Ofset).
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Gambar 6.2 Road map penurunan emisi dari penerbangan internasional 
Sumber: ICAO

Penurunan emisi melalui upaya kemajuan teknologi, operasional efisiensi, 
dan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan; secara lebih perinci dapat 
dijabarkan sebagai upaya-upaya sebagi berikut.

 6.1.1 TEKNOLOGI PESAWAT

- Mesin pesawat/engine yang lebih efisien, lebih hemat bahan bakar, lebih 
sedikit emisi, dan lebih rendah suara (lebih quiet).

- Mengurangi daya hambatan (drag), dengan bentuk pesawat yang lebih 
aerodinamis, termasuk menambahkan wing-let atau shark-let di ujung tip 
sayap pesawat(wing tips).

- Menggunakan struktur dan badan pesawat lebih ringan, antara lain dengan 
menggunakan material komposit yang lebih ringan.

- Membuat pesawat yang lebih besar kapasitas angkutnya (catatan: pesawat 
penumpang komersial terbesar saat ini adalah Air-Bus type A 380)

(CNG)
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Gambar 6.3 Sayap pesawat dengan Winglet dan Sharklet

 6.1.2 OPERASIONAL EFISIENSI

- Penggunaan rute yang lebih pendek/langsung.
- Menyiapkan bandara cadangan yang lebih dekat sehingga mengurangi 

bahan bakar cadangan yang harus dibawa.
- Modernisasi prosedur navigasi; Required Navigation Performance (RNP) 

approach menggantikan Actual Navigation Performance (ANP)
- Prosedur tahapan take off dan Landing yang kontinu.
- Mengurangi jarak separasi antara pesawat di udara baik secara vertikal 

maupun horizontal.
- Modernisasi radar navigasi dan peralatan komunikasi.
- Pengaturan bandara yang lebih efisien.
- Gedung terminal yang lebih ramah lingkungan.
- Penggunaan kendaraan bertenaga listrik untuk fasilitas pendukung. 
- Penggunaan sumber listrik tenaga matahari.
- Penggunaan lampu-lampu bandara yang hemat energi (antara lain 

menggunaakan lampu LED).

 6.1.3 BIOFUEL PESAWAT

Biofuel diartikan sebagai bahan bakar nonfosil yang berasal dari bahan baku 
tumbuhan/nabati dan terkadang juga berasal dari lemak hewan. Karena emisi 
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CO2 dari penggunaan biofuel diserap kembali oleh tanaman, dan sepanjang 
tanaman yang dipanen untuk dijadikan biofuel dilakukan penanaman kembali 
secara berkelanjutan, maka secara keseluruhan penggunaan biofuel dapat 
mengurangi penurunan emisi. 

Banyak jenis tanaman yang bisa menjadi bahan baku pembuatan biofuel, antara 
lain kelapa sawit, Camelina, bunga matahari, jarak/Jatropha, jagung, dan 
sebagainya. Keseluruhan siklus rantai produksi biofuel dari pembukaan lahan, 
penanaman, pengolahan, sampai transportasi; menentukan besaran nilai emisi 
dari suatu biofuel. Setiap produksi biofuel untuk penerbangan harus memenuhi 
nilai penurunan emisi (emission reduction factor) tertentu berdasarkan suatu 
metode perhitungan tertentu yang disebut analis siklus/Life Cycle Analysis.

ICAO merekomendasikan penggunaan biofuel sebagai salah satu cara utama 
untuk menurunkan emisi sektor penerbangan. 

Biofuel untuk pesawat disyaratkan memenuhi standar teknis tertentu agar 
mempunyai karakteristik persis sama dengan bahan bakar jet-fuel/avtur biasa 
sehingga penggunaannya dapat langsung digunakan pada pesawat tanpa 
memerlukan perlakuan tambahan apa pun pada mesin pesawat.

Sejak beberapa tahun yang lalu beberapa operator penerbangan dari berbagai 
negara sudah melakukan berbagai penerbangan uji coba dengan menggunakan 
biofuel tanpa ada masalah apa pun. Saat ini sudah ada beberapa rute 
penerbangan komersial yang menggunakan campuran bahan bakar biofuel, 
antara lain dilakukan oleh perusahaan penerbangan Lufthansa untuk beberapa 
rute domestik di Jerman. 

Karena struktur biaya dalam penerbangan sangat dipengaruhi oleh penggunaan 
energi (biaya penggunaan bahan bakar berkisar antara 20 s.d. 30% dari total 
biaya), maka sebenarnya bagi sektor penerbangan upaya menurunan emisi 
yang sejalan dengan upaya efisiensi penggunaan bahan bakar selalu menjadi 
tujuan bersama. Namun, disadari bahwa upaya efisiensi penggunan bahan 
bakar melalui kemajuan teknologi dan efisiensi operasi semata tidak mungkin 
mencapai target Carbon Neutral sesuai aspirasi ICAO. 

Dengan demikian, penggunaan biofuel untuk menurunkan emisi menjadi salah 
satu yang sangat direkomendasikan oleh ICAO, bahkan ke depan diperkirakan 
potensi penurunan emisi dari penggunaaan biofuel akan lebih besar dari 
potensi penurunan emisi dari kemajuan teknologi dan efisiensi operasi. 
Namun, sayangnya harga produksi biofeul aviation saat ini masih relatif mahal, 
sekitar dua kali lipat dari harga conventional Jet-fuel, sehingga penggunaan 
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biofuel besar-besaran belum menarik bagi pelaku bisnis penerbangan karena 
dikhawatirkan akan menaikan biaya penerbangan secara signifikan.

 6.1.4 MEKANISME PASAR KARBON.

Dalam mekanisme pasar karbon, pihak yang tidak bisa mencapai target 
pengurangan emisi diharuskan ”membeli” sejumlah karbon kredit dari pihak 
yang mempunyai ”kelebihan” penurunan emisi. Tentu hal ini dilakukan dengan 
suatu mekanisme pengaturan dan persyaratan yang diakui bersama secara 
internasional.

Saat ini mekanisme pasar karbon bermacam-macam, termasuk yang diterapkan 
oleh Uni Eropa berupa sistem ”cap” artinya suatu maskapai penerbangan yang 
emisinya melebihi batas kuota (cap) harus membeli sejumlah karbon kredit 
untuk meng-kompensasinya. Sistem cap yang diterapkan oleh Uni Eropa disebut 
EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme) yang semula diterapkan 
kepada semua penerbangan di Eropa termasuk penerbangan milik nonnegara 
Eropa yang mempunyai rute ke Eropa. Setiap penerbangan ke dan dari Eropa 
diberikan suatu batasan/cap emisi sejumlah tertentu, apabila kenyataannya 
melebihi jumlah tersebut maka harus membayar senilai kelebihan emisinya. 
Garuda Indonesia yang mempunyai penerbangan ke Eropa telah mengikuti 
mekanisme EU-ETS ini selama beberapa tahun. 

Karena adanya keberatan dari banyak negara (dianggap bersifat unilateral/
sepihak dan di luar persetujuan ICAO) saat ini dihentikan menunggu 
diberlakukannya sistem karbon ofset ICAO CORSIA (Carbon Offset Reduction 
Scheme for International Aviation) yang bersifat global bagi semua anggota 
ICAO.

Sistem EU-ETS saat ini hanya diberlakukan untuk penerbangan antarnegara 
di dalam Eropa.

  6.2 KEBISINGAN (NOISE)

Noise adalah suara yang mengganggu pendengaran, tidak diinginkan dan tidak 
menyenangkan, sedangkan suara adalah energi gelombang yang ditransfer 
melalui udara yang ditangkap oleh telinga berupa perubahan tekanan udara. 
Suara yang menyenangkan dan tidak mengganggu pendengaran tidak disebut 
noise.

Noise mempunyai unsur subjektif, suatu gelombang suara dapat dianggap 
menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi dapat dianggap sebagai noise 
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(suara yang tidak diinginkan) oleh sekelompok yang lain. Di sisi lain, 
suara yang terdengar menyenangkan bisa dianggap menjadi noise apabila 
volumenya ditinggikan, misalnya suatu musik atau lagu. Jadi, noise selain 
memiliki komponen fisik juga mempunyai komponen subjektif, yaitu persepsi 
penerimaan manusia.

Menurut data ICAO, jumlah penduduk yang terdampak noise dari penerbangan 
pada tahun 2015 berjumlah 30,5 juta orang. Apabila tidak ada upaya untuk 
mengurangi, maka diprediksi pada tahun 2050 akan meningkat menjadi 85 juta 
orang. Namun dengan kemajuan teknologi dan program perbaikan operasional 
diharapkan jumlah orang terdampak noise dapat ditekan menjadi 66,9 juta 
orang. Adapun apabila menerapkan teknologi yang lebih maju (Advance 
Technology Improvement Scenario), total populasi terdampak noise pada tahun 
2050 bisa diturunkan lebih jauh menjadi hanya 34,2 juta orang saja.

Salah satu upaya antara lain adalah dalam merancang prosedur navigasi 
takeoff dan landing menggunakan Performance Based Navigation (PBN). 
Sampai saat ini yang dijadikan kriteria utama dalam mendesain PBN adalah 
safety, operational efficiency, dan fuel efficiency. Ke depan diharapkan juga 
memperhitungkan noise seperti telah dilakukan di beberapa negara maju 
terutama untuk bandara yang berdekatan dengan pemukiman. 

 6.2.1 UKURAN NOISE

Parameter pengukuran suara adalah berdasarkan amplitudo dan frekuensi. 
Kekerasan volume suara bergantung kepada amplitudo dari gelombang suara, 
sedangkan ‘ketinggian” suara bergantung kepada frekuensi gelombang suara. 
Ketinggian suara diukur dengan satuan Hertz, sedangkan energi/intensitas 
suara dinyatakan dalam Decible (dB).

Karena perbedaan subjektivitas dari setiap orang dalam menerima atau 
mempersepsikan suatu suara, FAA (Federal Aviation Administration–USA) 
membuat ukuran kekuatan (loudnes) suara berdasarkan ”anggapan” relatif yang 
diterima oleh pendengaran manusia. Ukurannnya disebut dBA. Jadi, apabila 
dB merupakan ukuran fisik intensitas suara, sebaliknya dBA adalah ukuran 
”persepsi” penerimaan telinga manusia terhadap suara. dBA merupakam nilai 
”tertimbang” atau weighted noise, yang kemudian dijadikan ukuran untuk 
mengukur tingkat noise dari pesawat udara.

1. LMAX, adalah maksimum tingkat suara/sound level. Sebagai ilustrasi, 
suara pesawat udara yang terbang melintas, akan mencapai titik tertinggi 
pada saat jarak terdekat dan kemudian menurun setelah pesawat tersebut 
menjauh.
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2. SEL (Sound Exposure Level), merupakan ukuran untuk mengukur energi 
suara dari suatu periode waktu tertentu, dengan meng-ekuivalenkan 
apabila suara tersebut terjadi dalam 1 detik.

3. LEQ (Equivalen Sound Level), yaitu rata-rata energi suara pada suatu 
periode waktu. 

4. DNL (Day-night Average Sound Level), ukuran ini dipakai untuk 
menggambarkan total akumulasi paparan suara (dari operasi pesawat) yang 
diterima seseorang selama 24 jam (siang-malam). Dinyatakan dengan nilai 
rata-rata selama satu tahun. Karena DNL bergantung pada tingkat noise 
(dBA) dari masing-masing tipe pesawat, dan jumlah operasi dari masing-
masing tipe pesawat tersebut, maka pesawat dengan noise tinggi meskipun 
jumlahnya penerbangannya sedikit, akan mempunyai dampak yang sama 
besar dengan pesawat dengan noise kecil yang jumlah penerbangannya 
banyak.

 6.2.2 ILUSTRASI DNL

- 1 penerbangan sehari dari pesawat besar dengan nilai SEL = 114dBA 
menghasilkan nilai DNL = 65, 

- Nilai DNL yang setara bisa dihasilkan dari 10 penerbangan sehari dari 
pesawat menengah dengan nilai SEL = 104.4 dBA, dan

- Setara juga dengan 100 penerbangan sehari dari pesawat kecil dengan nilai 
SEL = 94.4 dBA.

EQUIVALENT OPERATIONS FOR DNL = 65

1 EVENT/DAY SEL 114.4 dBA = DNL 65

10 EVENT/DAY SEL 104.4 dBA = DNL 65

100 EVENT/DAY SEL 94.4 dBA = DNL 65

Pesawat Besar

Pesawat Menengah

100 EVENT/DAY SEL 94.4 dBA = DNL 65

Pesawat Kecil

Gambar 6.4 Perbandingan DNL dari berbagai ukuran pesawat
Sumber: Federal Aviation Administration, Fundamentals of Noise and Sound
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Noise juga dipengaruhi oleh cuaca (kecepatan angin, arah angin, dan 
temperatur), serta perbedaan siang dan malam. Dalam memperhitungkan 
sensitivitas pada malam hari, perhitungan noise untuk malam hari (antara 
pukul 10 malam s.d. jam 7 pagi) dikalikan nilai terimbang (weighted) 10x. 
Artinya, suatu tingkat noise pada siang hari dianggap berdampak 10x apabila 
noise yang sama terjadinya pada malam hari. 

Secara perhitungan, setiap noise yang sama apabila terjadi pada malam hari 
akan ditambah (penalize) sebesar 10 dBA. Jadi, misalnya kejadian noise 
sebesar 60 dBA pada siang hari akan dihitung sebagai 70 dBA apabila terjadi 
pada malam hari.

FAA mendefinisikan kategori dampak eksposur terhadap noise berasal dari 
pesawat udara pada perumahan penduduk sebagai berikut:
• Tingkat DNL dari 65 s.d. 75: significant (terdampak negatif)
• Tingkat DNL di atas 75: severe (sangat terdampak negatif)
• Batasan angka DNL 65 menjadi batasan noise di wilayah perumahan 

sekitar bandara (perumahan, sekolah, dan rumah sakit)
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Vacuum Cleaner at 10 ft.
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Large Business Office 
Dishwasher Next Room
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Broadcast & Recording Studio

Threshold of Hearing

B747-400 Takeoff at 2 mi.

Gas Lawn Mower at 3 ft.
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DC-9-30 Takeoff at 2 mi.

Noisy Urban Daytime

B737-800 Takeoff at 2 mi.
Commercial area

Quiet Urban Daytime
Quiet Urban Nighttime 

Quiet Rural Nighttime

Gambar 6.5 Perbandingan tingkat kebisingan
Sumber: Federal Aviation Administration, “Fundamentals of Noise and Sound”
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 6.2.3 NOISE CONTOUR

Noise Contour adalah gambaran grafis dari variasi tingkat noise dari suatu area 
terdampak. Noise Contour merupakan gambar garis-garis yang menghubungkan 
titik-titik yang mempunyai tingkat intensitas suara dBA yang sama.

Gambar 6.6 Noise Contour 
Sumber: FAA, "Fundamentals of Noise and Sound"

 6.2.4 SUMBER NOISE

Aircraft Noise dihasilkan oleh aircraft engine dan airframe yaitu:
1. Engine/mesin pesawat, baik propeller maupun mesin Jet.
2. Aerodynamic, yaitu dari aliran udara sekitar badan pesawat; bergantung 

kepada bentuk aerodinamis pesawat, kecepatan pesawat (makin cepat 
makin kuat noise-nya), dan ketinggian terbang (makin rendah makin tinggi 
noise-nya karena kerapatan udara yang makin tinggi).

3. Noise dari sistem lainnya, antara lain sistem tekanan udara dalam pesawat, 
sistem pendingin pesawat, Auxilliary Power Unit (APU), On Board 
Generator untuk menghidupkan mesin utama pesawat. 

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat noise pesawat:
1. Model pesawat dan mesin pesawat.
2. Posisi pada saat takeoff dan landing. 
3. Bagaimana proses pesawat naik/ascend dan menurun/descend (kontinu 

atau tidak).
4. Apakah pesawat dioperasikan full power atau tidak. 
5. Bagaimana flight path/lintasan pada saat terbang di atas kita.
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Selain itu noise juga disebabkan oleh aktivitas di darat, yaitu;
- Aktivitas GSE (Ground Support Equipment),
- Lalulintas kendaraan,
- Engine testing, dan
- Start-up and taxiing.

Dampak noise pada daerah yang dilewati pesawat sampai ketinggian 10.000 ft 
pada saat take off dan mulai ketinggian 6.000 ft pada saat landing.

Contoh di Madrid, perubahan pengaturan lintasan take off dan landing telah 
berhasil menurunkan dampak noise terhadap daerah yang padat penduduk.

Dampak Noise pada daerah yang dilewati pesawat sampai ketinggian 10.000 ft pada saat take
off, dan mulai ketinggian 6.000 ft pada saat landing.
Contoh di Madrid, perubahan pengaturan lintasan take off dan landing telah berhasil
menurunkan dampak noise terhadap daerah yang padat penduduk.

Gambar 6.7 Penanganan Noise dari aktifitas landing dan take-off
(sumber : Agencia Estatal de Seguridad Aerea –EASA - Spanyol)

Gambar 6.7 Penanganan noise dari aktivitas landing dan take off 
Sumber: Agencia Estatal de Seguridad Aerea –AESA - Spanyol

 6.2.5 DOSE–RESPONSE DAN ANNOYANCE

Karena noise sangat relatif, maka sering kali masalah noise dinyatakan dalam 
tingkat annoyance/menjengkelkan. Annoyance adalah mengukur reaksi umum 
dari manusia terhadap noise antara lain: gangguan terhadap tidur, gangguan 
terhadap pembicaraan, gangguan terhadap ketenangan lingkungan, gangguan 
terhadap percakapan telepon, gangguan mendengarkan radio, dan gangguan 
terhadap menonton televisi. Kurva/grafik Dose menggambarkan hubungan 
antarjumlah terpapar noise dan tingkat annoyance. Makin tinggi jumlah 
terpapar noise, makin tinggi pula tingkat annoyance. 

  6.3 NON VOLATILE PARTICULATE MATTERS (NVPM)

Particulate Matter (PM) dikenal juga sebagai Athmospheric Particulate 
Matter atau Suspended Particulate Matter (SPM) atau Athmospheric Aerosol 



65Lingkungan Penerbangan

Particle; adalah partikel miskroskopis dalam bentuk padat atau cair yang 
terdapat dalam atmosfer. 

Ukuran PM berkisar dari 10 mikro meter sampai 10 nano meter. PM10 
menyatakan partikel dengan ukuran sama atau lebih kecil (≤) 10 mikro meter 
dalam ukuran aerodynamic diameter.

Komposisi PM di alam terdiri dari debu mineral dan garam laut yang terbawa 
angin dan partikel dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. 

Dalam penerbangan yang disebut Particulate Matter (PM) adalah partikel 
yang terdapat pada gas buang dari mesin gas turbin pesawat. PM terdiri dari 
komponen Volatile (tidak stabil) dan Non-Volatile (stabil).

PM diukur dengan Standard Smoke Number ARP 1179. 

Non Volatile Particulate Matter (nvPM) adalah particulate matter yang stabil 
pada panas sampai 3500C.

nvPM berdampak pada pemanasan global dan kesehatan manusia (terutama 
pada daerah sekitar bandara), bisa menyebabkan gangguan penyakit asma, 
kanker paru, kardiovaskular, dan lainnya. 

Saat ini ICAO sedang membahas diperlukannya suatu cara pengukuran dan 
standar nvPM yang baru yang mencakup berat massa dan jumlah partikel 
(nvPM mass and Number) yang lebih detail dibandingkan dengan standar 
Smoke Number (SN) yang digunakan saat ini. 

Berat massa partikel dinyatakan dengan particle mass concentration, yaitu 
berat massa partikel per-unit volume, sedangkan particle mass emission index 
adalah berat massa partikel yang diemisikan per unit berat massa bahan bakar 
yang digunakan.

Jumlah partikel dinyatakan dengan particle number concentration, yaitu 
jumlah partikel perunit volume, sedangkan particle number emission index 
adalah jumlah partikel yang diemisikan per unit berat massa bahan bakar yang 
digunakan.

Untuk mesin pesawat dengan Rated Thrust (daya dorong) lebih besar dari 26,7 
KN, mulai tahun 2023 diharuskan menggunakan standar nvPM yang baru. 
Adapun untuk mesin dengan Thrust lebih kecil atau sama dengan 26,7 KN 
masih diperbolehkan menggunakan standar Smoke Number bagi turbofan yang 
berlaku saat ini.
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Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Berat massa nvPM:

LTOnvPM-mass = Σlto tm × Wf × EInvPM-mass

  F∞   F∞

Jumlah nvPM:

 LTOnvPM-num = Σlto tm × Wf × EInvPM-num

  F∞   F∞

Keterangan:
LTO   : Landing and Take-Off
F∞   : The Rated Thrust 
tm    : time dalam detik 
Wf    : Fuel flow (kg/second) 
EInvPM-mass : nvPM Mass Emission Index (mg/kg bahan bakar)
EInvPM-num : nvPM Number Emission Index (jumlah particles/kg bahan  

    bakar)

Emisi nvPM bervariasi bergantung kepada komposisi bahan bakar dan kondisi 
thrust engine. Jumlah dan massa nvPM akan lebih besar pada kondisi low 
engine thrust. Sedangkan bahan bakar dengan komposisi hydrocarbon dan 
aromatic lebih besar akan menghasilkan emisi nvPM lebih besar.

ICAO Annex 16 Volume II, appendix 4; mensyaratkan bahan bakar yang 
digunakan pada pesawat dengan Turbine Engine mempunyai Aromatic content 
antara 15–23% (% volume) dan Hydrocarbon Content antara 13,4–14,3% (% 
massa).

Suatu studi menunjukkan penggunaan aviation biofuel dapat mengurangi 
emisi nvPM dibandingkan penggunaan bahan bakar dari fossil fuel. Sebagai 
contoh, penggunaan campuran aviation biofuel 50% yang berasal dari minyak 
tumbuhan akan mengurangi jumlah nvPM sampai 35% dibandingkan  dengan 
menggunakan 100% Jet A-1. Begitu pula dampak terhadap kualitas udara 
setempat dan emisi GRK menurun dengan penggunaan aviation biofuel. 

  6.4 DAMPAK PERUBAHAN IKLIM PADA PENERBANGAN

Aktivitas penerbangan menghasilkan emisi GRK yang berkontribusi pada 
pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Sebaliknya, perubahan 
iklim berdampak pada aktivitas penerbangan.
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Gambar 6.8 Penerbangan dan perubahan iklim saling berdampak

Dampak perubahan iklim terhadap dunia penerbangan dapat digambarkan 
sebagai berikut.

Gambar 6.9 Dampak perubahan iklim pada penerbangan (Dimodifikasi dari Puempel 
&Williams 2016–ICAO Environment Report)

Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat pemanasan global 
mengakibatkan berbagai dampak yang mengganggu penerbangan, antara lain 
kecepatan angin yang tinggi, badai, turbulensi/goncangan, suhu panas, kabut 
dan lainnya. Semua ini meningkatkan biaya operasi penerbangan sebagai 
akibat dari meningkatnya keterlambatan pesawat, meningkatnya konsumsi 
bahan bakar, dan meningkatnya biaya pemeliharaan. Beberapa dampak cuaca 
ekstrem pada penerbangan adalah sebagai berikut:
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1. Kenaikan curah hujan:
- banjir, genangan air pada landasan pacu (runway),
- menurunkan aktivitas bandara,
- banjir pada jalan akses bandara, dan
- kerusakan sarana utilitas (listrik dan telepon).

2. Kenaikan muka air laut:
- gangguan penggunaan runway,
- merusak jalan akses bandara.

3. Kenaikan temperatur udara:
- Memengaruhi kinerja pesawat mengurangi kemampuan berat yang 

mampu dibawa/Take Off Weight.

4. Perubahan pola dan kuat angin:
- rute penerbangan menjadi berubah/lebih jauh,
- gangguan operasional,
- arus angin/jet-stream menyebabkan turbulensi, dan menambah waktu 

penerbangan,
- meningkatkan gangguan angin samping/cross wind.

Risiko yang ditimbulkan dari gangguan penerbangan antara lain adalah:
1. Risiko fisik:

- kerusakan akibat air (banjir, biaya, badai, dan kenaikan muka air laut).
2. Risiko bisnis:

- keterlambatan pesawat, bandara tidak bisa operasi,
- berkurangnya keinginan penumpang bepergian,
- perubahan temperatur menambah biaya untuk sistem pendingin dan 

pemanas,
- perubahan flora dan fauna sekitar bandara, misalnya gangguan burung, 

serangga, dan hewan liar.
3. Risiko keamanan:

- membahayakan keselamatan dan nyawa (badai, petir, dan banjir)

  6.5 PROGRAM ADAPTASI PENERBANGAN

Penyusunan program adaptasi dapat dimulai dengan identifikasi dan 
inventarisasi aset-aset fisik yang utama dan berisiko. Bersamaan dengan itu, 
prakiraan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi akibat perubahan iklim harus 
dibuat dengan modelling dan simulasi, tidak cukup hanya berdasarkan data 
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historis yang pernah terjadi sebelumnya karena kecenderungan cuaca ekstrem 
yang akan datang akan lebih besar dampaknya dan lebih sering mengakibatkan 
gangguan.

Kerentanan dan risiko yang bisa terjadi harus dianalisis dan dijadikan acuan 
dalam perencanaan dan kesiapan (preparedness) untuk mengurangi dampak 
yang berpotensi terjadi sekaligus bagaimana upaya penanganannya.
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Gambar 6.10 Tahapan mitigasi dan adaptasi
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Gambar 6.11 Program adaptasi
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Beberapa program adaptasi yang telah dan dapat segera dilakukan antara lain 
yaitu:
- Memperbesar saluran pembuangan air/drainase agar runway tidak 

tergenang akibat curah hujan tinggi ataupun kenaikan muka air.
- Modernisasi peralatan dan sistem prakiraan cuaca agar lebih akurat
- Modernisasi peralatan dan sistem Air Trafic Control.
- Menerapkan dan memperluas sistim PBN/Performance Based Navigation 

seperti yang saat ini sudah diterapkan pada beberapa bandara.
- Meninggikan jalan akses menuju dan dari bandara agar tidak terendam 

banjir, antara lain seperti telah dilakukan pada jalan menuju bandara 
Soekarno Hatta yang sebelumnya sering terganggu akibat banjir.

- Menyiapkan bandara terdekat sebagai bandara alternatif apabila ada 
gangguan.
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7
ANALISIS LIFE CYCLE 

Besarnya pemakaian bahan bakar fosil di Indonesia selain berdampak pada 
pengeluaran devisa, karena sekitar 40% pemakaian BBM Indonesia berasal 
dari import, juga menyebakan besarnya emisi GRK.

Karena Indonesia banyak mempunyai berbagai sumber energi terbarukan 
penggunaan bahan bakar alternatif berupa re-newable energi (sumber energi 
terbarukan) sangat didorong oleh pemerintah. Pertama untuk mengurangi 
ketergantungan impor, dan kedua sebagai upaya mengurangi emisi GRK 
sejalan dengan Rencana Aksi Nasional penurunan GRK (RAN-GRK).

Penggunaan bahan bakar terbarukan seperti pembangkit listrik energi air (hydro-
power), tenaga matahari, panas bumi, tenaga angin, mulai banyak digunakan. 
Namun sayangnya, banyak bahan bakar terbarukan tersebut hanya cocok apabila 
digunakan untuk pembangkit listrik, industri atau rumah tangga; tidak praktis 
untuk digunakan di sektor transportasi karena sifatnya kendaraan bergerak 
membutuhkan sumber energi yang mudah dan praktis dibawa. Oleh sebab itu 
untuk sektor transportasi, sampai saaat ini hanya bahan bakar yang berbentuk 
cair (dan sebagian juga gas) yang paling cocok. Itulah sebabnya penggunaan 
biofuel sebagai pengganti atau campuran bahan bakar transportasi menjadi 
sangat penting, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan hidup.

  7.1 EMISI BIOFUEL 

Sesungguhnya tujuan utama penggunaan biofuel adalah untuk mengurangi 
emisi GRK karena emisi GRK yang utamanya berupa gas CO2 dapat diserap 
oleh tanaman dan ”disimpan” dalam bentuk biomass (batang, ranting, akar, 
daun) yang unsur utamanya adalah C (karbon). Seperti diketahui, dengan 
proses fotosintesis pada tanaman, CO2 dengan bantuan sinar matahari diubah 
oleh tanaman menjadi unsur karbon yang membentuk biomassa menjadikan 
tanaman tumbuh besar, dan melepaskan gas oksigen (O2) yang dibutuhkan 
untuk pernapasan bagi makhluk hidup. 

Apabila biomassa atau bagian lain dari tanaman (minyak atau patinya) diubah 
menjadi biofuel, maka sepanjang dilakukan penanaman kembali secara 
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berkelanjutan, maka secara keseluruhan akan merupakan siklus yang tidak 
mengeluarkan emisi karena emisinya akan diserap oleh tanaman yang baru.

Sebagian orang beranggapan bahwa penggunaan biofuel yang memenuhi 
prinsip berkelanjutan/sustainable tidak mengeluarkan emisi GRK; tetapi dalam 
kenyataannya tidak demikian. Sepanjang proses produksi biofuel yang terdiri 
dari berbagai aktivitas mulai dari pengolahan lahan,penanaman, pertumbuhan, 
panen, pengumpulan, transportasi, proses pada refineri, dan distribusi; semua 
membutuhkan energi yang berarti mengeluarkan emisi. 

Apabila keseluruhan proses tersebut dihitung besarnya emisi GRK yang 
dihasilkan maka didapat total besaran nilai emisi yang disebut Carbon Foot 
Print dari biofuel tersebut. 

Analisis yang menghitung besarnya total carbon foot print emisi dari biofuel 
tersebut dikenal sebagai Life Cycle Analysis atau Life Cycle Assessment atau 
disingkat LCA dan jumlah emisi dari carbon foot print tersebut disebut nilai 
LCA atau LCA Value.

  7.2 CARBON FOOT PRINT DAN LCA

LCA terdiri dari nilai Core LCA dan nilai Induced Land Use Change (ILUC). 
Nilai Core LCA adalah nilai perhitungan carbon foot print dari keseluruhan 
proses produksi pembuatan biofuel sejak dari perkebunan sampai pembuatan 
biofuel dan distribusinya, sedangkan nilai ILUC adalah emisi dari pembukaan 
lahan yang disebabkan oleh dampak tidak langsung (Indirect LUC).

Perhitungan Core LCA untuk bahan bakar dari tumbuhan/biofuel meliputi 
keseluruhan rangkaian proses sebagai berikut:
- Perkebunan (kultivasi):

Dihitung dari energi yang dibutuhkan dalam proses penanaman dan 
pertumbuhan, termasuk kebutuhan air dan pemupukan.

- Panen, pengumpulan, dan pengangkutan (collection and transportation):
Dihitung dari energi yang dikeluarkan untuk pemanenan, pengumpulan, 
dan pengangkutan ke pabrik.

- Pembuatan Biofuel:
Dihitung dari emisi yang dihasilkan dari proses pembuatan biofuel di 
pabrik/refineri. Bergantung kepada jenis metode/Technology Pathway 
yang dipilih.
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- Distribusi:
Meliputi transportasi dari pabrik/refineri ke titik-titik distribusi.

 

Gambar 7.1 Lingkup perhitungan Core LCA

Tabel 7.1 Contoh perhitungan Core LCA biofuel dari bahan baku tebu dengan metode SIP/
Synthesized Isoparaffins oleh MIT (Massachusets Institute of Technology)

Perkebunan Panen, pengumpulan,
transportasi ke Pabrik

Proses pembuatan 
biofuel di pabrik Distribusi Total emisi LCA

(Gram CO2e/MJ)

17,6 2,8 11,4 0,3 32,1

 7.2.1 ILUC

Emisi dari ILUC dihitung dari emisi yang ditimbulkan karena dampak tidak 
langsung dari ekspansi pembukaan lahan pertanian baru akibat peningkatan 
kebutuhan bahan baku biofuel.

Contoh ilustrasi: 

Sebagai respons atas kebutuhan produksi biofuel, sebagian produk pertanian 
(misalnya; jagung, kelapa sawit, dan tebu) dipakai untuk membuat biofuel. 
Sebagai konsekuensinya, untuk menjaga kesimbangan supply-demand 
produk pertanian tersebut, diperlukan pembukaan lahan pertanian baru untuk 
menggantikan produk yang berkurang karena dijadikan biofuel.

Lahan pertanian baru kemungkinan besar berasal dari pembukaan hutan 
atau tanah gambut. Akibatnya, areal tersebut yang semula berfungsi sebagai 
penyimpan karbon (carbon stock) menjadi kehilangan fungsinya. Perubahan 
kemampuan menyimpan karbon ini ekuivalen dengan peningkatan jumlah 
emisi karbon. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan emisi karbon karena 
perubahan lahan sebagai akibat tidak langsung/Indirect Land Use Change 
(ILUC) dari peningkatan kebutuhan biofuel.

Selain emisi Carbon, ILUC juga dapat mengakibatkan dampak lingkungan dan 
sosial lainnya, seperti membahayakan keanekaragaman hayati (biodiversity), 
kualitas air, ketersediaan pangan, perubahan kultur, dan lainnya. 
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Gambar 7.2 Diagram total LCA (Core LCA dan ILUC)
Sumber: Ilustrasi penulis

Dengan mengenal konsep LCA tersebut, tentu dapat dipahami bahwa tidak 
semua biofuel adalah ramah lingkungan. Jenis bahan dasar (feedstock) yang 
dipakai untuk menghasilkan bahan bakar biofuel sangat menentukan. Paling 
ramah lingkungan adalah biofuel yang dihasilkan dari sisa pembuangan/
sampah. Namun, biaya produksinya relatif lebih mahal.

Apabila setiap komponen atau aktivitas dalam proses pembuatan biofuel 
tersebut dapat ditekan seefisien mungkin sehingga hanya membutuhkan energi 
yang sangat minimal berarti mengeluarkan emisi yang juga sangat minimal 
sehingga nilai total LCA-nya akan menjadi rendah. Jadi suatu biofuel dari satu 
jenis tanaman/feed-stock (misalnya dari minyak sawit) bisa mempunyai nilai 
LCA yang sangat bervariasi bergantung pada seberapa efisien keseluruhan 
prosesnya. 

Apabila nilai emisi LCA dari suatu biofuel sama atau lebih besar dari 89 
gr CO2e/MJ (yaitu nilai LCA dari Fossil Fuel) hal ini menunjukkan bahwa 
pemakaian biofuel tersebut tidak membantu menurunkan emisi bahkan justru 
bisa menambah emisi GRK apabila dibandingkan dengan menggunakan bahan 
bakar biasa. 

Jadi, sesungguhnya hanya penggunaan biofuel yang nilai LCA-nya di bawah 
89 gr CO2e/MJ yang dapat menurunkan emisi. Adapun nilai pengurangan emisi 

D



75Analisis Life Cycle 

CO2e dari penggunaan biofuel yang ramah lingkungan tersebut adalah sesuai 
dengan selisih nilai LCA-nya terhadap nilai LCA bahan bakar konvensional. 

 7.2.2 LCA FOSSIL FUEL DIBANDINGKAN DENGAN BIOFUEL

Perhitungan carbon foot print LCA dari fossil fuel, dihitung sejak kegiatan 
penambangan, pengangkutan ke kilang minyak, pengangkutan dari kilang ke 
pompa bensin, dan pembakaran (combustion) pada mesin kendaraan/pesawat/
kapal.

Adapun perhitungan LCA dari biofuel dimulai sejak perubahan tata guna lahan 
(Land Use Change), penanaman dan pemanenan, pengangkutan dari lokasi 
perkebunan ke pabrik pembuatan biofuel, lalu pengangkutan ke pompa bensin. 
Dalam hal ini tidak termasuk pembakaran pada mesin kendaraan karena 
dianggap emisi karbon yang dikeluarkan pada saat pembakaran sepenuhnya 
diserap oleh tanaman menjadi biomassa.

 
Gambar 7.3 Perbandingan perhitungan life cycle untuk fossil fuel dan biofuel 
Sumber: ICAO website; www.icao.int/environmental-protection/Pages/AltFuel

  7.3 CONTOH PERHITUNGAN EMISI BERDASARKAN LCA

Sebagai contoh, pemakaian biofuel yang diproduksi dari bahan baku Palm 
Fatty Acid Distillate/PFAD (yaitu produk samping dari pengolahan kelapa 
sawit) mempunyai nilai LCA sebesar 20,7 gram CO2e/MJ. 

Adapun konvensional Jet-fuel/Jet A-1; mempunyai nilai total LCA 89 gram 
CO2e/MJ (terdiri dari nilai LCA proses produksi sekitar 16 gram CO2/MJ dan 
dari pembakaran sebesar 73) dan kandungan energi 43,15 MJ/Kg. 
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Berarti pembakaran/combustion 1 kg Jet A-1 mengeluarkan emisi = 43,15 MJ 
× 73 gram CO2/MJ = 3150 gram CO2e. Nilai ini disebut emission factor dari 1 
kg pembakaran Jet A; yaitu jumlah emisi yang dikeluarkan per satuan berat. 
Dalam hal ini dikatakan emission factor/EF dari konvensional Jet A = 3,15; 
yaitu setiap pembakaran 1 kg Jet A-1 menghasilkan 3,15 kg CO2e.

(Catatan: ICAO menetapkan nilai default emision factor dari Jet A sebesar 
3,16, sedangkan Jet B/Avgas sebesar 3,10). 

Apabila dibandingkan dengan nilai total LCA dari aviation biofuel yang dibuat 
dari PFAD yaitu 20,7 gram CO2e/MJ dan apabila kandungan energi dari 1 kg 
biofuel sebesar 37,8 MJ, maka 1 kg biofuel akan menghasilkan emisi = 37,8 
MJ 20,7 gram CO2e/MJ = 782 gram CO2e.

Untuk menghasilkan energi yang sama dengan 1 kg Jet A-1 sebesar 43,15 MJ, 
maka biofuel mengeluarkan emisi sebesar = 43,15 MJ × 20,7 gram CO2/MJ = 
893 CO2e. 

Berarti pengurangan emisi CO2e yang bisa didapat dengan menggunakan 
biofuel dibandingkan dengan penggunaan konvensional Jet A-1 untuk setiap 1 
kg adalah sebesar = 3840–893 = 2947 gr CO2e.

Tabel 7.2 Contoh reduksi emisi dari penggunaan biofuel berbahan baku PFAD 

Jenis Fuel Total LCA gr 
C02/MJ

Ka ndungan 
Energi MJ/

kg

Total Emisi C02 
(dalam 1 kg 

fuel)

Total Emisi (per 
kandungan energi yang 
sama dengan 1 Kg Jet A) 

gr C02

Jet A 89 43,15 3840 3840

Biofuel 
(dari PFAD) 20,7 37,8 782 893

Reduksi emisi 2947

Saat ini beberapa produk dalam perdagangan internasional mulai mencantumkan 
jumlah carbon foot print-nya yang dinyatakan dengan nilai LCA karena nilai LCA 
sudah mulai diperhitungkan dalam persaingan kualitas barang. Makin besar nilai 
LCA, makin tidak ramah lingkungan produk tersebut sehingga kurang menarik bagi 
konsumen yang cenderung semakin mengerti dan mencintai kelestarian lingkungan.
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8
BAHAN BAKAR HAYATI AVIASI DARI KELAPA 
SAWIT

ICAO berkomitmen untuk menurunkan emisi sektor penerbangan menjadi 
Carbon Neutral Growth mulai tahun 2020 dan mencapai penurunan sebesar 
50% (terhadap emisi tahun 2005) pada tahun 2050. Salah satu cara utama untuk 
mencapai target tersebut adalah melalui program penggunaan aviation biofuel.

Meskipun saat ini belum ada peraturan yang secara langsung mengharuskan 
penggunaan aviation biofuel pada penerbangan, beberapa maskapai  internasional 
telah mulai melakukan penerbangan pada rute tertentu menggunakan bahan 
bakar campuran biofuel, antara lain: Lufthansa, Finnair, Iberia, Alaska Airline, 
GOL Airline, dan Hainan Airline. Sejalan dengan itu, beberapa pabrik pembuatan 
aviation biofuel mulai disiapkan dan dibangun di beberapa negara. Beberapa 
produser dan suplier aviation biofuel yang utama saat ini antara lain adalah 
Neste, SkyNRG/Dynamic Fuel, Sinopec, Fulcrum, dan lainnya.

Dalam skema Carbon Offset CORSIA (Carbon Offsetting Reduction Scheme 
for International Aviation) yang secara efektif akan berlaku mulai tahun 2021, 
operator penerbangan internasional harus melaporkan setiap tahun jumlah 
emisi yang dikeluarkan dan jumlah yang harus diofset dengan cara membeli 
sejumlah carbon unit untuk mengkompensasinya.

Dalam Skema ini, penggunaan aviation biofuel yang memenuhi kriteria 
dihitung sebagai penurunan emisi sehingga bisa mengurangi jumlah emisi 
yang harus di ofset.

  8.1 KRITERIA KEBERLANJUTAN 

Bahan baku/feedstocks yang digunakan untuk produksi harus memenuhi kriteria 
berkelanjutan/sustainability criteria yang ditetapkan ICAO. Persyaratan yang 
ditentukan sangat menyeluruh, meliputi berbagai aspek lingkungan (antara lain; 
emisi GRK, kondisi tanah, air), aspek hukum, sosial, ketahanan pangan, dan 
hak asasi manusia. Pemenuhan kriteria ini harus dibuktikan dengan sertifikat 
dari lembaga verifikasi yang terakreditasi. Sampai saat ini (awal tahun 2019), 
pembahasan kriteria sustainability tersebut pada ICAO CAEP (Committee 
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Aviation on Environmental Protection) belum final. Adapun pembahasan 
terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Sustainability criteria untuk aviation biofuel (per awal 2019).

No. Tema Prinsip

1 GRK Emisi GRK harus lebih rendah dari avtur biasa

2 Carbon Stock Tidak  dari tanaman pada lahan dengan  Carbon Stock  yang tinggi

3 Kualitas Air Harus bisa menjaga kualitas dan kuantitas air

4 Tanah Harus mempertahankan kualitas tanah

5 Udara Tidak mencemari udara

6 Konservasi  Harus menjaga keseimbangan ekosistem, konservasi, dan keragaman hayati

7 Sampah dan Bahan 
Kimia

Harus mempunyai sistem managemen pengolahan sampah dan bahan kimia

8 HAM dan Buruh Harus menghormati hak asasi manusiai dan hak buruh

9 Aspek hukum Memenuhi aturan hukum termasuk aturan Internasional

10 Tata Guna Lahan Harus mematuhi aturan tata guna lahan,  kepemilikan tanah, termasuk hak adat.

11 Hak Air Harus mengakui hak penggunaan air, baik hak formal maupun informal

12 Sosial Harus bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi

13 Ketahanan Pangan Harus ikut menumbuhkan ketahanan pangan di wilayah terkait

  8.2 TEKNOLOGI PEMBUATAN AVIATION BIOFUEL

BBM yang digunakan dalam penerbangan secara teknis harus memenuhi standar 
American Society for Testing Material (ASTM). Biofuel yang digunakan dalam 
penerbangan adalah dalam bentuk Drop in Fuel yaitu campuran antara biofuel 
dan konvensional Jet fuel, sedemikian rupa sehingga secara teknis mempunyai 
spesifikasi yang sama dengan Jet Fuel biasa dan memenuhi standar ASTM. 
Dengan demikian pemakaian Drop In Fuel tidak memerlukan modifikasi apa 
pun terhadap mesin pesawat. 

Secara prinsip, cukup banyak pilihan teknologi untuk membuat aviation 
biofuel dari berbagai macam bahan baku. Namun sampai dengan tahun 2018, 
baru empat metode/technology pathway pembuatan aviation biofuel diakui 
ASTM, yaitu:
1. Hydro-processed Esters and Fatty Acids (HEFA)

Dengan bahan baku dari minyak nabati ataupun minyak hewan., seperti 
minyak kedelai, rapeseed, camelina, jatropha (jarak pagar), kelapa sawit 
(CPO atau PFAD), minyak goreng bekas, dan minyak hewan. 

2. SIP:Synthesized ISO Paraffin atau disebut juga Direct Sugar to Hydro 
Carbon. 
Bahan baku berasal dari cairan gula, seperti gula dari tebu dan bit.
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3. ATJ: Alcohol Ethanol to Jet. 
Metode ini dapat menggunakan bahan baku antara lain, jagung, dan tebu. 
ATJ: Alcohol Isobutanol to Jet. 
Metode ini menggunakan bahan baku seperti, molasses, jagung, dan sisa 
tumbuhan (forest residu dan agriculture residu). 

4. Fischer Tropsch (Gasification). 
Metode ini dapat menggunakan bahan baku seperti, sisa tumbuhan, dan 
sampah kota (Municipal Solid Waste).

Tabel 8.2 Teknologi proses yang sudah diakui

Teknologi Proses Bahan Baku 

HEFA (Hydro-processed Esters and Fatty 
Acids)

Berbagai Minyak dari Tumbuhan  dan 
Lemak Hewan  al.  Kedelai, Rapeseed, 
camelina, Kelapa Sawit, Minyak Goreng 
Bekas, Jarak Pagar, Lemak Hewan.

SIP (Synthesized ISO Paraffin), disebut juga 
sebagai Direct Sugar to Hydro Carbon Tebu, Bit

a. ATJ (Alcohol Ethanol to Jet)
b. ATJ (Alcohol Isobutanol to Jet)

c. Jagung, Tebu
d. Tebu, Sisa Pertanian, Sisa Hutan, 

Jagung, Molase
Fischer Tropsch Sisa Pertanian, Sisa Hutan, Sampah Kota

  8.3 POTENSI KELAPA SAWIT

Pemerintah Indonesia melalui kerja sama antara Kementerian Perhubungan 
dan Kementerian ESDM sejak beberapa tahun yang lalu telah menyadari 
pentingnya mengantisipasi masalah aviation biofuel ini. Dengan ketersediaan 
bahan baku biofuel yang begitu besar, seharusnya Indonesia mampu menjadi 
salah satu produsen utama aviation biofuel. Salah satu bahan baku aviation 
biofuel yang paling potensial adalah minyak kelapa sawit dan produk 
sampingannya.

Tumbuhan kelapa sawit bisa menghasilkan minyak nabati jauh lebih banyak 
dibandingkan dengan berbagai tumbuhan lainnya; yaitu sekitar 5 ton per 
ha/tahun. Sebagai perbandingan kedelai/soya, bunga matahari/sun flower, 
rapeseed, hanya berkisar antara 0,5 ton s.d. 0,7 ton per ha/tahun.

Saat ini produksi minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 42 juta ton/tahun, 
dengan by-product berupa PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) sebesar 1,35 juta 
ton/tahun.
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Dengan potensi bahan baku yang sangat besar tersebut, seharusnya Indonesia 
dengan mudah bisa memenuhi kebutuhan aviation biofuel sendiri. Sebagai 
perbandingan, total konsumsi aviation fuel/jet fuel untuk penerbangan 
Indonesia saat ini sekitar 4,4 juta ton/tahun (=5,5 juta KL/tahun).

Dalam hal produktivitas, kelapa sawit sangat besar potensinya sebagai bahan 
baku aviation biofuel, ditambah lagi metode/Technology Pathway ”HEFA” 
yang sudah diterima oleh ASTM cocok menggunakan bahan baku minyak 
kelapa sawit.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan 
Peraturan Menteri No. 12 tahun 2015 tentang BBM Nabati, yang antara lain 
memuat target penggunaan campuran aviation biofuel sebesar 2% mulai tahun 
2016 dan meningkat s.d. 5% pada tahun 2025. Namun, realisasinya sampai 
saat ini masih terus tertunda karena berbagai kendala.

Meskipun potensinya sangat besar, kelapa sawit menghadapai tantangan isu 
lingkungan yang harus diselesaikan, yaitu persyaratan kriteria berkelanjutan 
(sustainability criteria) dan nilai jejak karbon (nilai Life Cycle Analysis/LCA).

ICAO melalui CAEP (Committee Aviation on Environmental Protection) 
mengembangkan sustainability criteria yang lebih ketat dibandingkan dengan 
persyaratan sustinability criteria dari beberapa standar internasional yang ada 
saat ini seperti dari RSPO, RSB, dan ISCC. 

Permasalahan lain terkait dengan kebijakan dan kelayakan bisnis, antara lain 
adalah:
- besarnya biaya investasi untuk pembuatan kilang aviation biofuel,
- biaya produksi yang relatif masih lebih mahal dibandingkan dengan harga 

avatur biasa,
- kurangnya kepastian pembeli dari perusahaan penerbangan,
- kepastian supply bahan baku yang memenuhi kriteria ICAO, dan
- perlunya insentif kebijakan pemerintah.

  8.4 LCA DAN ILUC DARI KELAPA SAWIT

Nilai Core LCA dari aviation biofuel yang berasal dari masing-masing bahan 
baku/feedstocks dan metode pembuatan telah disimulasikan dan dihitung 
oleh para ahli dalam ICAO CAEP termasuk untuk bahan baku berasal dari 
kelapa sawit, baik berupa CPO maupun produk sampingannya yaitu PFAD. 
Sebagaimana terlihat dari tabel nilai Core LCA terlampir, nilai Core LCA 
dari kelapa sawit dibedakan antara pabrik CPO yang menggunakan sistem 
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penangkap emisi gas metana/Metanae Capture (disebut Closed Pond) dan 
yang tidak menggunakan (disebut Opened Pond).

Berdasarkan perhitungan ICAO CAEP minyak kelapa sawit dari pabrik 
pengolahan yang Closed Pond mempunyai nilai core LCA 37,4 gr CO2/MJ, 
sedangkan dari pabrik yang Opened Pond mempunyai nilai emisi core LCA 
yang jauh lebih tinggi, yaitu 60 gr CO2/MJ.

Nilai emisi dari ILUC dihitung dari potensi terjadinya alih fungsi lahan sebagai 
konsekuensi dari naiknya permintaan kelapa sawit sebagai akibat dari adanya 
kebutuhan kelapa sawit sebagai bahan baku aviation biofuel.

ILUC tidak bisa diukur secara eksak, tetapi dihitung berdasarkan estimasi 
melalui modelling. Sebagian besar parameter modelling yang digunakan sebagi 
input bersifat kualitatif dan menyangkut beberapa asumsi. Alternatif Fuel Task 
Force dalam ICAO-CAEP menggunakan dua metode modelling berbeda, yaitu 
berdasarkan metode ”GLOBIOM” yang dikembangkan dan digunakan oleh 
Uni Eropa dan metode modelling ”GTAP” yang dikembangkan dan banyak 
digunakan oleh Amerika Serikat.

Meskipun sampai saat ini (akhir tahun 2018) proses perhitungan dan modelling 
oleh ICAO CAEP belum seluruhnya selesai, sebagian besar bahan baku 
yang berasal dari berbagai tanaman dari beberapa regional telah diselesakan 
perhitungannya dan nilai LCA dan ILUC-nya telah diajukan sebagai nilai 
default.

Khusus untuk kelapa sawit, walaupun hasil perhitungan dan modelling belum 
bisa kita terima (karena beberapa asumsi yang dijadikan input perhitungan 
sebenarnya masih diperdebatkan), paling tidak nilainya bisa dijadikan warning 
agar kita terus meningkatkan dan memperbaiki praktik perkebunan sawit kita, 
termasuk perlunya sosialisasi ke dunia internasional.

Tabel 8.3 Variasi nilai ILUC  dihitung dengan model/metode berbeda

Tanaman
Variasi Kisaran Nilai ILUC (gram CO2e/MJ)

Natural 
Vegetasi

Tanah tak 
Terpakai Biomassa Tanah 

Organik
Oksidasi 
Gambut

Nilai 
Total

Kedelai 
(USA)  6 s.d. 26 2 s.d. 5 2 s.d. -12 5 s.d. 19 5 s.d. 12  20 s.d. 51

Kedelai 
(Brazil) 10 s.d. 67 1 s.d. 2 -3 s.d. -11 10 s.d. 31 4 s.d. 12 23 s.d. 

100

Rapeseed 8 s.d. 10 4 s.d. 24 1 s.d. - 7 5 s.d. 15 3 21 s.d. 45

Kelapa 
Sawit 21 s.d. 50 2 -13 s.d. 

- 47 1 s.d. -4 24 s.d. 54 35 s.d. 55
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The GLOBIOM model is used to analyse the competition for land use between 
agriculture, forestry, and bioenergy, which are the main land-based production sectors, 
on a global basis, the rational production of food, forest fiber, and bioenergy, all of 
which contribute to human welfare.
http://www.globiom-iluc.eu/globiom-model/overview/

The standard GTAP Model is a multiregion, multisector, computable general 
equilibrium model, with perfect competition and constant returns to scale.
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/models/current.asp

Besarnya total nilai LCA, yaitu nilai Core LCA ditambah nilai ILUC, akan 
menentukan apakah aviation biofuel yang dihasilkan dari bahan baku kelapa 
sawit tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan ICAO atau tidak.

ICAO CAEP mensyaratkan bahwa nilai total LCA tidak boleh melebihi 90% 
dari nilai LCA konvensional jet fuel (jet fuel yang berasal dari fossil fuel). 
Hal ini dimaksudkan agar aviation biofuel yang digunakan pada penerbangan 
internasional dapat menurunkan emisi minimal sebesar 10%.

Karena nilai default total LCA untuk Fosil Fuel JET A adalah 89 gram CO2e/
MJ, maka nilai total LCA aviaion biofuel yang memenuhi syarat adalah tidak 
boleh lebih dari 80 Gram CO2e/MJ.

Apabila dilihat dari tabel total LCA terlampir bisa terlihat bahwa aviation 
biofuel yang menggunakan bahan baku kelapa sawit dapat memenuhi syarat 
yang ditetapkan ICAO apabila menggunakan Methane Capture (Closed Pond). 
Saat ini penggunaan Methane Capture sudah mulai digunakan di beberapa 
pabrik CPO di Indonesia. Diharapkan ke depan akan semakin banyak sehingga 
akan semakin banyak kelapa sawit Indonesia yang dapat memenuhi kriteria 
ICAO tersebut.

Tabel 8.4 Nilai LCA dan ILUC dari berbagai tanaman dan teknologi proses.

Teknologi Proses Bahan Baku/Tanaman Nilai LCA Nilai ILUC

Fischer-Tropsch (FT) Sisa Pertanian 7,7

0Sisa Hutan 8,3

Sampah Kota 5,2

Hydroprocessed Ester Fatty Acids 
(HEFA)

Lemak Hewan 22,5

0
Minyak Goreng Bekas 13,9

PFAD 20,7

Minyak Jagung 17,2

Alcohol - Isobutanol to Jet (ATJ) Sisa Pertanian 29,3
0

Sisa Hutan 23,8
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Teknologi Proses Bahan Baku/
Tanaman

Nilai 
LCA

Nilai 
ILUC

Ethanol Alcohol to Jet Tebu (Brazil) 24,1 8,7
Jagung(USA) 65,7 25,1

Hydroprocessed Ester Fatty Acids 
(HEFA)

Kedelai (Brazil) 40,4 27
Kedelai (USA) 40,4 24,5
Rapeseed (Eropa) 47,4 24,1
Kelapa Sawit 
(Closed Pond) 
Indonesia&Malaysia

37,4 39,1

Kelapa Sawit 
(Open Pond) 
Indonesia&Malaysia

60 39,1

Alcohol Isobutanol to Jet (ATJ) Tebu (Brazil) 24 7,3
Synthesized Isoparaffins (SIP) Tebu (Brazil) 32,8 11,3

Sumber : CORSIA Supporting Document

 
Gambar 8.1 Kriteria aviation biofuel

  8.5 PROSPEK PFAD

PFAD merupakan produk sampingan dari minyak saiwt. PFAD dihasilkan 
sebagai akibat proses pemurnian dari CPO. Dari 100% CPO akan dapat 
dihasilkan sekitar 95% RBDPO (Refined Bleached Deodorized Palm Oil) dan 
sekitar 5% produk samping berupa PFAD.

Bahan baku biofuel dari material yang termasuk kategori sisa buangan/waste 
dan produk sampingan (by-product) dianggap tidak berdampak negatif pada 
lingkungan, dan tidak berdampak pada perubahan penggunaan lahan (land 
used change) sehingga nilai ILUC-nya dianggap nol. Dengan demikian nilai 
LCA yang diperhitungkan hanya yang berasal dari nilai core LCA.

Karena PFAD adalah produk sampingan maka nilai LCA-nya tidak 
mengandung ILUC sehingga nilai total LCA dari PFAD relatif sangat rendah, 
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yaitu hanya 20,7 gr CO2/Mj sehingga sangat sangat memenuhi kriteria LCA 
yang ditetapkan oleh ICAO.

Tabel 8.5 Perbandingan LCA dan ILUC dari Palm Oil CPO dan PFAD

Core LCA ILUC Total LCA
(Cr CO2e/MJ)

Palm Oil 37,4 (Closed Pond)
60 (Opened Pond)

35 to 55 72 to 92
95 to 115

PFAD 20,7 0 20,7

Menurut data pada tahun 2016 dari total produksi CPO Indonesia sebesar 42 
Juta ton dihasilkan PFAD sebagai produk sampingan sebesar 1,35 juta ton. Jika 
diasumsikan kebutuhan aviation biofuel Indonesia sebesar 0,2 juta kilo liter/
tahun (yaitu sekitar 4% dari 5 juta kilo liter total kebutuhan Avturper tahun), 
berarti hanya dibutuhkan sekitar 0,25 juta KL PFAD sebagi bahan bakunya. 
Dengan kata lain apabila penerbangan Indonesia menginginkan campuran 
aviation biofuel sebesar 4% berarti hanya membutuhkan sekitar 15% dari 
total PFAD yang dihasilkan. Jadi, sebenarnya Indonesia bisa dengan mudah 
memenuhi kebutuhan akan bahan baku untuk aviation biofuel yang memenuhi 
persyaratan cukup dari sebagian produksi PFAD yang dihasilkan sebagai 
produk sampingan.

Tandan Buah Segar

Buah Kelapa Sawit

Potongan Buah kelapa sawit

Palm Kernel /Inti

Cangkang /shell PFAD

CPO

Minyak Inti Sawit

Pohon Kelapa Sawit

Gambar 8.2 Pohon kelapa sawit, CPO, dan PFAD sebagai bahan baku aviation biofuel. Lokasi 
PPKS-Medan

Sumber: Dokumentasi penulis
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Simpulan:

1. Aviation biofuel sangat penting untuk penurunan emisi GRK dari penerbangan. 
Diprediksi kebutuhan aviation biofuel ke depan akan meningkat dengan signifikan.

2. Kelapa sawit Indonesia sangat potensil sebagai bahan baku aviation biofuel. Namun 
harus bisa memenuhi kriteria dan persyaratan ICAO, terutama Sustainability 
Criteria dan LCA Criteria

3. Tata kelola perkebunan sawit di Indonesia harus terus diperbaiki dan ditingkatkan 
agar memenuhi kriteria ICAO. Penggunaan sistem Methane Capture sangat 
penting untuk mengurangi emisi seperti yang disyaratkan.

4. PFAD sebagai produk samping CPO mempunyai prospek yang sangat bagus.
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9
KARBON OFSET PENERBANGAN 
INTERNASIONAL–CORSIA

Dalam sidang Assembly ke-39 yang dilaksanakan dari 27 September sampai 
7 Oktober 2016, International Civil Aviation Organization/ICAO (yang 
merupakan organ PBB untuk penerbangan international) telah membuat salah 
satu keputusan yang sangat penting dalam dunia penerbangan internasional, 
yaitu ICAO Member States mengadopsi Assembly Resolution A39-3 tentang 
mekanisme ofset bagi emisi penerbangan internasional yang disebut CORSIA 
(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), dan 
meminta agar Council membuat SARPs (Standard and Recommended 
Practices) dan panduan untuk implementasinya. 

Kemudian pada di sidang ke X pada Council Meeting ke-214 yang diadakan 
pada 27 Juni 2018 telah diadopsi The 1st edition of the International Standards 
and Recommended Practices, Environmental Protection — Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) (Annex16, Volume 
IV to the Convention on International Civil Aviation). 

CORSIA merupakan suatu GMBM (Global Market Based Mechanism), yaitu 
suatu mekanisme pasar untuk mengofset emisi karbon dari penerbangan 
internasional dengan ”membeli” sejumlah ”karbon unit” yang ada di pasar 
internasional. Dengan bahasa sederhana; ”dosa” dari emisi penerbangan bisa 
ditebus dengan membeli sejumlah nilai penurunan emisi sesuai dengan harga 
”karbon unit” di pasar dunia. Tentu saja ada berbagai berbagai persyaratan dan 
ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk mekanisme dan prosedurnya. 

  9.1 SKEMA DAN JADWAL IMPLEMENTASI 

Seperti sektor lainnya, dunia penerbangan juga sudah sejak beberapa tahun 
menyatakan komitmen untuk melakukan upaya penurunan emisi. ICAO telah 
menyampaikan keinginan kuatnya berupa suatu ICAO Aspirational Goal untuk 
menurunkan emisi penerbangan internasional, yaitu tercapainya suatu keadaan 
pertumbuhan netral karbon (Carbon Neutral Growth) pada tahun 2020 dan pada 
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tahun 2050 tercapainya tingkat emisi sebesar 50% lebih rendah dari tingkat 
emisi pada tahun 2005. 

Secara garis besar, ICAO merumuskan upaya penurunan emisi tersebut 
dilakukan melalui tiga hal, yaitu kemajuan teknologi, efisiensi operasi 
penerbangan, dan penggunaan energi terbarukan. 

ICAO menyadari bahwa dengan ketiga upaya tersebut di atas dalam beberapa 
waktu ke depan masih sulit untuk mencapai penurunan emisi, seperti yang 
ditargetkan. Untuk menutupi kekurangan (gap)-nya, diperkenalkan suatu 
upaya tambahan yang keempat, yaitu mekanisme karbon ofset atau GMBM 
(Global Market Based Mechanism) yang disebut CORSIA.

Dalam skema COSIA diatur beberapa ketentuan menyangkut hal-hal pokok 
sebagai berikut:
- Jadwal Implementasi,
- Metode Perhitungan,
- Mekanisme MRV (Monitoring Reporting Verification),
- Sustainable Aviation Biofuel, 
- Karbon Unit, dan 
- Registrasi.

Implementasi ICAO CORSIA dibagi dalam dua fase, fase pertama dimulai 
pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dengan periode percobaan (pilot 
phase) selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada proposal, semula 
skema ini mengharuskan bagi negara negara anggota yang volume penerbangan 
internasionalnya pada tahun 2018 mencapai 1% atau lebih dari jumlah seluruh 
penerbangan internasional dunia (dihitung dalam satuan RTK/Revenue Tonne 
Kilometer), atau negara yang termasuk dalam daftar yang secara kumulatif 
menyumbang 80% dari total RTK seluruh penerbangan internasional. Namun 
pada akhirnya setelah melalui diskusi panjang, disepakati periode fase pertama 
ini dilakukan berdasarkan keikutsertaan sukarela (voluntary participation). 
Pada akhir sidang majelis ini, sejumlah 65 negara anggota (termasuk 
Indonesia) yang merepresentasikan 86% total trafik penerbangan internasional 
menyatakan secara sukarela ikut serta sejak tahap pertama.

Adapun fase berikutnya dijadwalkan dimulai pada tahun 2027, akan meliputi 
negara-negara anggota yang mempunyai penerbangan internasional pada 
tahun 2018 mencapai lebih 0,5% share terhadap penerbangan internasional 
dunia, atau termasuk dalam negara-negara yang secara kumulatif penyumbang 
90% penerbangan internasional.
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Skema GMBM CORSIA mengecualikan keharusan keikutsertaan dari negara-
negara belum berkembang (LCDs/Least Developed Countries), negara-negara 
kepulauan kecil (SIDS/Small Island Developing States), dan negara-negara 
berkembang yang tidak berbatasan dengan laut pantai (Land Lock Developing 
Countries).

Gambar 9.1 Periode implementasi CORSIA (Sumber: ICAO)

  9.2 PERHITUNGAN OFSET 

Perhitungan jumlah ofset yang diharuskan oleh suatu operator penerbangan 
= Emisi operator penerbangan pada tahun y dikalikan Growth Factor (Faktor 
Pertumbuhan) pada tahun y tersebut.

Growth Factor berubah setiap tahunnya, bergantung pada besarnya kenaikan 
emisi pada tahun yang bersangkutan terhadap Emisi Base Line.

Perhitungan ofset ada dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral (sectoral 
approach) dan pendekatan individu operator (individual approach). 
pendekatan sektoral yang mengacu pada sectoral growth factor, yaitu tingkat 
pertumbuhan dari total emisi seluruh penerbangan internasional, sedangkan 
pendekatan Individu mengacu pada tingkat pertumbuhan emisi dari masing-
masing operator yang bersangkutan (individual growth).
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Jumlah Ofset menurut Sectoral Approach =
Emisi Operator tahun y × Sectoral Growth Factor tahun y

Jumlah Ofset menurut Individual Approach = 
Emisi Operator tahun y × Individual Growth Factor tahun y

Metode perhitungan ofset yang disepakati untuk fase pertama (2021-2026) 
adalah Sectoral Approach, yaitu perhitungan jumlah yang harus diofset adalah 
jumlah emisi karbon pada tahun yang bersangkutan dikalikan dengan ”Faktor 
Pertumbuhan Sektor” (Sectoral Growth). 

Metode tersebut masih dianggap kurang adil oleh sebagian anggota (terutama 
bagi negara yang pertumbuhan industri penerbangan internasionalnya relatif 
kecil atau stagnan) karena mengandung unsur ”menanggung karbon ofset 
bersama”. 

Metode perhitungan ini diusulkan ke depan secara bertahap untuk diubah 
menjadi metode ”Hybrid Approach”, yaitu gabungan antara sectoral approach 
dan individual approach yang dianggap lebih adil, tetapi lebih kompleks 
cara perhitungannya sehingga setelah tahun 2035 direncanakan sepenuhnya 
menggunakan cara perhitungan individual.

 
Gambar 9.2 Penahapan perhitungan ofset

y

y

y

y
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  9.3 METODE PERHITUNGAN BAHAN BAKAR PESAWAT 

Dalam skema CORSIA, pemakaian bahan bakar pesawat harus dicatat dan 
dilaporkan untuk setiap aktivitas penerbangan internasional. 

Penghitungan penggunaan bahan bakar pesawat dalam skema CORSIA dapat 
menggunakan salah satu dari cara berikut.

 9.3.1 PERHITUNGAN PENDEKATAN:

Perhitungan pendekatan dengan menggunakan aplikasi CERT (CORSIA CO2 
Estimation and Reporting Tool), yaitu suatu aplikasi simplifikasi perhitungan 
bahan bakar pesawat. CERT digunakan untuk perhitungan kajian awal 
(preliminary assessment). Prinsip perhitungan CERT adalah jarak antara 
Bandara asal (origin) ke bandara tujuan (destination) dikalikan faktor konsumsi 
bahan bakar per satuan jarak dari tipe pesawat yang digunakan. Jarak antara 
aerodrome asal dan aerodrome tujuan dihitung berdasarkan Great Circle 
Distance (yaitu jarak terpendek antara dua titik pada permukaan bumi).

Gambar 9.3 Model perhitungan CERT

Apabila hasil kajian menunjukkan jumlah emisi CO2 per tahun kurang dari 
10.000 ton, maka airline yang bersangkutan tidak diharuskan mengikuti 
program CORSIA, sedangkan untuk maskapai yang menghasilkan emisi lebih 
dari 10.000 ton namun lebih kecil dari 500.000 ton diharuskan mengikuti 
CORSIA meskipun dalam perhitungan emisi untuk laporannya masih 
diperbolehkan menggunakan CERT.

Untuk maskapai yang jumlah emisi per tahun melebihi 500 ribu ton CO2, maka 
perhitungan emisi tahunan sebagai dasar laporan tidak boleh dilakukan dengan 
CERT, tetapi harus menggunakan perhitungan aktual dengan menggunakan 
salah satu metode berikut.
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 9.3.2 PERHITUNGAN AKTUAL:

Untuk operator penerbangan dengan emisi lebih besar dari 500 ribu ton CO2 
per tahun harus menggunakan salah satu dari lima metode berikut; Method A, 
Method B, Block on/Block off, Fuel Uplift, dan Block Hours.

Pilihan salah satu dari lima metode ini diserahkan kepada masing-masing 
operator penerbangan bergantung pada sistem yang dianggap paling tepat 
dan memudahkan. Meskipun cara perhitungan berbeda, sesungguhnya secara 
keseluruhan semua metode memberikan total pemakaian bahan bakar yang 
hampir sama. Dalam menggunakan perhitungan aktual tersebut, apabila terdapat 
data gaps (data yang hilang atau tidak lengkap) pada suatu penerbangan, maka 
khusus untuk perhitungan emisi pada penerbangan tersebut diperbolehkan 
menggunakan CERT.

Data Penerbangan
Internasional dari

Operator

Perhitungan estimasi emisi
CO2 per tahun menggunakan

C E R T
(CO2 Emission Reporting Tool)

CO2 
≤ 10.000 
ton/th

?

Tidak harus
ikut program  

CORSIA

CO2
≥ 500.000 

ton/th

?

Perhitungan
CO2 boleh

menggunakan
CERT

Harus menggunakan salah 
satu metod  perhitungan 
fuel berikut :

1. Method A
2. Method B
3. Block-off/Block-on
4. Fuel Uplift
5. Block Hour

Yes

No

No
Yes

Gambar 9.4 Kriteria pilihan metode perhitungan konsumsi bahan bakar

CO2

CO2

CO2 CO2

CO2
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�

Gambar 9.5 Metode perhitungan konsumsi bahan bakar
Sumber: ICAO

  9.4 MRV

Salah satu proses penting dalam skema CORSIA adalah MRV (Monitoring, 
Reporting and Verification); yaitu:
- Memonitor penggunaan bahan bakar untuk setiap penerbangan 

internasional dan menghitung emisi CO2-nya.
- Melaporkan emisi CO2 dari seluruh penerbangan internasional oleh 

operator ke negara/regulator, dan dari regulator ke ICAO.
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- Melakukan verifikasi terhadap data emisi yang dilaporkan untuk 
memastikan tidak ada kekurangan dan kesalahan. Verifikasi harus 
dilakukan oleh verifikator yang terakreditasi.

Laporan emisi harus dibuat setiap tahun mulai tahun 2020 sesuai dengan 
format yang ditentukan dan mencakup informasi sebagai berikut:
- daftar pesawat yang digunakan untuk penerbangan internasional,
- metode perhitungan bahan bakar yang digunakan,
- jumlah pemakaian bahan bakar,
- jumlah penerbangan internasional selama satu tahun,
- jumlah emisi CO2,
- informasi tentang verifikator yang melakukan verifikasi, dan
- pemakaian sustainable aviation biofuel (apabila ada).

VERIFICATOR

1

2
3

4
Operator dan verificator secara terpisah 
menyampaikan Emission Report dan 
Laporan Verifikasi kepada Regulator

Verifikasi internal dilakukan oleh operator
Operator penerbangan menyampaikan 
report kepada verificator
Verificator menyampaikan laporan hasil 
verifikasi

2.
1.

3.

4.

OPERATOR

REGULATOR

Gambar 9.6 Proses verifikasi terhadap laporan emisi

  9.5 KARBON UNIT 

Karbon unit adalah suatu satuan penurunan emisi GRK yang dinyatakan dalam 
satuan ton CO2e, sering disebut sebagai Emission Unit ataupun Carbon Unit. 

Karbon unit bisa diperdagangkan. Karbonunit yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan atau proyek bisa dibeli oleh perusahaan/pihak lain. Karbon unit 
yang dibeli dipakai untuk kompensasi kekurangan penurunan emisi oleh 
perusahaan atau pihak-pihak yang tidak mampu menurunkan emisi sesuai 
dengan yang diharuskan atau ditargetkan.

Untuk bisa diperdagangkan, suatu karbon unit harus memenuhi kriteria yang 
ditentukan oleh skema atau standar tertentu.

Saat ini ada beberapa skema standar yang bisa dipilih, sebagian standar 
bersifat internasional seperti CDM (Clean Development Mechanism), Gold 
Standar, JCM (Joint Crediting Mechanism); FCPF (Forest Carbon Partnership 
Facility), dan lainnya. Ada juga standar yang bersifat lokal dikeluarkan oleh 
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negara tertentu; seperti ACR (American Carbon Registry), CCER (China 
Certified Emission Reduction), dan lainnya.

Untuk membuktikan bahwa emission unit yang dihasilkan telah memenuhi 
standar tertentu, harus mendapatkan sertifikasi dari suatu lembaga verifikasi 
yang terakreditasi. Hanya karbon unit tersertifikasi yang laku untuk 
diperdagangkan.

Salah satu karbon unit yang saat ini telah diperdagangkan secara luas adalah 
CER (Certified Emission Unit). CER dihasilkan dari proyek yang mampu 
menurunkan emisi dalam skema CDM (Clean Development Mechanism). 
CDM adalah suatu mekanisme yang dikeluarkan oleh UNFCCC (United 
Nation Framework Convention on Climate Change) untuk penurunan 
emisi yang dihasilkan dari proyek-proyek yang berasal dari negara-negara 
berkembang (negara non-Annex 1 sesuai dengan UNFCCC Kyoto Protocol). 
CER bisa dibeli dan digunakan oleh negara-negara maju (negara Annex 1–
Kyoto Protocol) untuk memenuhi target penurunan emisinya. CER mempunyai 
sertifikat dengan serial number yang antara lain memuat keterangan tentang 
projek CDM tersebut, negara penghasil dan periode berlaku.

Dalam skema CORSIA, perusahaan penerbangan internasional harus membeli 
sejumlah karbon unit untuk mengompensasi (mengofset) emisi yang dikeluarkan 
melalui suatu metode perhitungan tertentu. Karbon unit yang boleh digunakan 
untuk ofset harus dihasilkan dari skema program/standar yang memenuhi 
berbagai kriteria yang ditetapkan ICAO, antara lain sebagai berikut:
- memenuhi persyaratan sustainability,
- tidak boleh terindikasi double counting,
- memenuhi prinsip transparancy,
- mempunyai methodology yang jelas, dan
- dapat ditelusuri (trace-able).

Ataupun karbon unit yang bisa diperhitungkan harus memenuhi persyaratan 
antara lain sebagai berikut:
- unit tersebut terukur dengan jelas, 
- hitungan berdasarkan base line penurunan emisi yang bisa 

dipertanggungjawabkan,
- tidak mengakibatkan dampak negatif,
- merupakan penurunan emisi yang bersifat permanen bukan sementara, dan
- bisa terverifikasi.
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Contoh	Emission	Unit	/	Carbon	Unit		untuk	Ofset		CORSIA	

PENANAMAN	
KEMBALI	

CARBON	UNIT/	
Emission	Unit	

CRITERIA	
CORSIA	

ECU	
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CARBON	UNIT/	
Emission	Unit	)	
Dapat	dipakai	
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No	
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•  PENGGUNAAN	ENERGI	TERBARUKAN	PADA	INDUSTRI	
	
	
	
	
	
•  ACR,	CCER,	GS,	JCM,	VERRA,	FCPPF	

REDD+	(Reducing	Emissions	from	DeforestaNon	
and	Forest	DegradaNon)	

?	

Gambar 9.7 Contoh penurunan emisi yang dapat menghasilkan karbon unit 
Sumber: Ilustrasi penulis

  9.6 DAMPAK TERHADAP PENERBANGAN 

 9.6.1 BIAYA

Dampak yang pasti dari diberlakukannya skema CORSIA pada penerbangan 
internasional adalah meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan operator 
penerbangan, yang berarti berpengaruh kepada kenaikan harga tiket 
internasional. Berapa besar dampaknya masih sulit diperhitungkan karena 
banyak bergantung kepada harga karbon unit di pasar internasional. Namun 
dalam waktu beberapa tahun ke depan, dampaknya diharapkan tidak akan 
terlalu mengganggu industri penerbangan. 
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Karena Industri penerbangan internasional yang terus tumbuh, diperkirakan 
secara perlahan dampaknya akan meningkat sesuai dengan besarnya 
pertumbuhan relatif terhadap tahun acuan (tahun 2020) tersebut.

Di sisi lain, dampak positifnya selain mengurangi emisi, juga memaksa industri 
penerbangan untuk lebih inovatif dalam melakukan efisiensi bahan bakar, baik 
melalui kemajuan teknologi, efesiensi operasional, maupun penggunaan biofuel.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah aturan dalam ICAO CORSIA memastikan 
tidak terjadinya market distorsi atau pengaturan yang menyebabkan terjadinya 
persaingan yang tidak adil karena pemberlakuan skema ofset.

Sebagai contoh, penerbangan dari negara A yang masuk skema CORSIA ke 
negara B yang tidak (atau belum) masuk skema CORSIA; maka penerbangan 
dari A ke B dan dari B ke A akan diperlakukan sama, yaitu sama-sama 
dikecualikan dari perhitungan skema ofset CORSIA. Jadi, skema ini hanya 
berlaku untuk penerbangan internasional dari dan ke negara-negara yang telah 
termasuk dalam skema CORSIA.

 
 
 

Gambar 9.8 Negara peserta skema CORSIA 
Sumber: ICAO

 9.6.2 POSISI INDONESIA 

Sebenarnya skema semacam CORSIA ini pernah diterapkan untuk penerbangan 
internasional ke Eropa, melalui mekanime EU ETS (European Union–
Emission Trading Scheme). EU ETS melalui suatu perhitungan tertentu, 

Participating State in CORSIA

Non-participating State in CORSIA

Route subject to MRV of CO2 emissions

Route subject to offsetting requirements
and MRV of CO2 emission
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memberikan batasan (cap) kepada masing- masing penerbangan sesuai dengan 
rute dari dan ke Eropa, apabila jumlah emisinya melebihi cap yang ditetapkan 
maka kelebihannya harus dibayar dengan membeli sejumlah karbon unit yang 
ditetapkan dengan harga karbon unit sesuai dengan harga pasar internasional. 
Karbon unit yang dibeli harus memenuhi kriteria tertentu dan tersertifikasi. 
Garuda Indonesia untuk penerbangan ke Amsterdam pernah selama beberapa 
waktu harus mengikuti skema ini.

Namun karena banyak ditentang berbagai negara dan juga permintaan ICAO, 
maka EU ETS bagi penerbangan internasional ke dan dari Eropa saat ini sudah 
dihentikan. Skema tersebut saat ini hanya diberlakukan bagi penerbangan 
di dalam Uni Eropa (intra Europe). Sebagai contoh penerbangan Garuda 
Indonesia rute: Jakarta–Amsterdam–London; maka Jakarta–Amsterdam 
tidak lagi termasuk dalam skema EU ETS, tetapi untuk penerbangan lanjutan 
Amsterdam–London tetap dihitung termasuk dalam skema tersebut. 

ICAO menghendaki dengan adanya skema ICAO CORSIA, maka tidak ada 
lagi skema mekanisme market lain bagi penerbangan internasional, termasuk 
EU ETS.

Untuk Indonesia sebagai anggota ICAO, kita sangat mendukung adanya suatu 
skema yang berlaku untuk semua anggota, bukan skema yang ditetapkan secara 
sepihak (unilateral) seperti EU ETS. Lagi pula mekanisme yang ditetapkan 
dalam ICAO CORSIA dianggap lebih transparan dan adil. Bahkan Indonesia 
secara sukarela menyatakan akan ikut sejak fase pertama, sebagaimana 
beberapa negara tetangga kita (Singapura dan Malaysia).

 9.6.3 WHAT NEXT?

Sebagai konsekuensi ditetapkannya skema CORSIA ini, Indonesia harus 
bersiap diri. Pihak regulator (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara-
Kementerian Perhubungan) dan para operator penerbangan harus mulai secara 
bersama mempersiapkan diri. Pertama tentu untuk mempelajari secara benar 
berbagai masalah teknis termasuk mengantisipasi dampaknya, terutama dalam 
masa fase pertama karena ada beberapa negara tujuan yang baru akan ikut pada 
fase kedua (tahun 2026). 

Sebagai ilustrasi, biaya produksi persatuan (Revenue Tonne/Kilometre, RTK) 
penerbangan Indonesia akan lebih mahal ke dan dari negara peserta fase 1, 
daripada penerbangan ke dan dari negara peserta fase 2. Contoh konkret, biaya 
per satuan jarak yang harus dibayar penumpang untuk penerbangan dari negara 
negara peserta fase 1 ke dan dari Indonesia, kemungkinan besar akan lebih 
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mahal daripada biaya penerbangan ke negara-negara seperti Brunei, Vietnam, 
Kamboja, Myanmar, negara-negara pasifik, dan lainnya.

Dalam pelaksanaan CORSIA ini, operator penerbangan internasional 
Indonesia harus melakukan pencatatan dan perhitungan (dan pembelian karbon 
unit), membuat laporan kepada Ditjen Perhubungan Udara selaku regulator, 
termasuk nantinya membuktikan bahwa laporan tersebut telah terverifikasi 
oleh lembaga verifikasi yang terakreditasi. Kementerian Perhubungan 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan keakuratannya dan 
melaporkan keseluruhannya kepada ICAO. Sekalipun implementasi skema 
Ofset baru akan berlaku mulai tahun 2021, proses pencatatan dan perhitungan 
emisi sudah dimulai 1 Januari 2019.

Di sisi lain meskipun ICAO CORSIA hanya menyangkut penerbangan 
internasional, skema karbon ofset seperti ini mungkin saja dijajaki untuk 
diberlakukan bagi penerbangan domestik, bahkan bisa dipelajari prinsip serupa 
untuk sektor lainnya. 
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10
PROGRAM LINGKUNGAN PADA BANDARA

Program lingkungan pada bandar udara (airport) agak berbeda dengan program 
pada penerbangan (aviation) dan tidak termasuk dalam lingkup kewajiban 
penurunan emisi penerbangan internasional yang harus dimonitor, verifikasi, 
dan laporkan kepada ICAO. Karena isu lingkungan pada airport (bandar udara 
domestik maupun internasional) merupakan isu domestik, maka masuk dalam 
lingkup program penurunan emisi nasional yang dilaporkan kepada UNFCCC. 
Meskipun demikian ICAO banyak membuat rekomendasi terkait penanganan 
masalah lingkungan pada bandara.

Berbagai bandara di dunia telah mempunyai program lingkungan yang maju 
dan komprehensif. Secara prinsip masalah lingkungan yang dijadikan program 
utama pada setiap bandar udara pada umumnya banyak mempunyai persamaan. 
Namun karena masalah lingkungan yang dihadapi masing masing cenderung 
mempunyai kekhususan, maka program lingkungan yang dibuat juga tidak 
selalu satu sama lain. 

  10.1 MASALAH LINGKUNGAN PADA BANDARA

Masalah lingkungan pada bandara pada umumnya meliputi hal-hal sebagai 
berikut.

 10.1.1 KUALITAS UDARA

Sumber pencemaran udara di lingkungan bandara dan sekitarnya berasal dari 
gas buang pesawat, kendaraan (kendaraan penunjang maupun kendaraan 
pengunjung), peralatan penunjang, pembangkit listrik/gen-set, dan lainnya. 
Selain itu dari partikel akibat gesekan (take off, landing, taxing) antara roda 
pesawat dan landasan, serta dari penguapan BBM terutama pada waktu 
pengisian.

Zat-zat polutan utamanya adalah:
- Hidrokarbon (Polycyclic Aromatic Hydro-Carbons/PAHs)
- Zat Organik (Volatile Organic Compounds/VOCs)
- Gas nonorganik (Sulphur/SOx dan Nitrogen Oxide/NOx)
- Partikel (Particulate Matter)
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 10.1.2 .KEBISINGAN/NOISE

Noise terutama disebabkan aktivitas take off dan landing pesawat.

 10.1.3 EMISI GRK 

Sumber emisi GRK terutama disebabkan penggunaan energi, seperti 
penggunaan listrik (penerangan, air conditioning, elevator, dan eskalator, 
peralatan penunjang), dan aktivitas kendaraan.

 10.1.4 LIMBAH/WASTE 

Limbah berasal dari atas pesawat (cabin waste) dan dari kegiatan di terminal, 
berupa limbah padat dan limbah cair.

 10.1.5 ENERGI

Penghematan energi dan penggunaan energi alternatif. Beberapa bandara 
sudah mulai memasang pembangkit listrik tenaga surya/fotovoltaik.

 10.1.6 BINATANG LIAR/WILD LIFE ANIMAL 

Terutama ancaman tertabrak burung/bird strike. Beberapa kejadian burung 
yang terisap masuk mesin pesawat dapat berakibat mesin mati dan rusak, 
bahkan dalam beberapa kejadian dapat berakibat kecelakaan fatal. Dalam 
beberapa kasus, terjadi kerusakan pada kaca kockpit karena tertabrak burung 
liar.

 10.1.7 TATA GUNA LAHAN/LAND USE

Konflik tata guna lahan di sekitar bandara sering kali terjadi pada bandara 
yang dekat dengan permukiman padat. Keberadaan aktivitas bandara yang 
makin meningkat akan mengganggu kenyamanan permukiman (misalnya 
polusi udara dan noise), sebaliknya keberadaan permukiman penduduk yang 
terlalu dekat dengan bandara juga bisa mengganggu kinerja bandara (misalnya 
keterbatasan ruang udara untuk take off dan landing karena harus menghindari 
daerah permukiman padat terutama dimalam hari). Hal ini membutuhkan 
suatu pendekatan kerja sama dan saling pengertian antara pihak bandara dan 
penduduk sekitar/local community.

 10.1.8  SUSTAINABILITY PROGRAM

Sustainability Program bertujuan mengurangi dampak aktivitas bandara 
terhadap penduduk sekitar serta mengembangkan manfaat ekonomi dan sosial. 
Misalnya, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha untuk penduduk 
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sekitar sehingga penduduk merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab 
mendukung program bandara.

 10.1.9 PESAWAT TIDAK TERPAKAI/END OF LIFE AIRCRAFT

Menurut IATA, setiap tahun di dunia ada sekitar 700 pesawat yang berhenti 
dipakai dengan berbagai alasan, baik alasan teknis maupun bisnis. Pada 
beberapa bandara, keberadaan pesawat-pesawat yang sudah tidak digunakan 
mulai mengganggu dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain mengurangi 
lahan, juga harus mendapat pengawasan karena umumnya masih terdapat bagian 
yang berbahaya dan mengandung zat beracun lingkungan dan sisa bahan bakar. 
Karena ukuran pesawat yang besar, pemusnahan (demolition/dis-mantling) 
bangkai pesawat harus dikeluarkan dari bandara dalam potongan ukuran yang 
lebih kecil. Pemusnahan pesawat harus dilakukan sesuai  dengan petunjuk. 

MASALAH LINGKUNGAN PADA BANDAR UDARA

Emisi 
GRK

Energi

Kualitas 
Udara

Land 
Use

Waste

Noise

End of 
Life 

Aircraft

Sustain 
Ability

Wild Life

Gambar 10.1 Masalah lingkungan pada bandara

  10.2 ACI DAN ACERT

Airport Council International (ACI) adalah organisasi internasional dari para 
bandara internasional bermarkas di Montreal Canada. Saat ini beranggotakan 
1861 bandara dari 177 negara. Di kawasan Asia Pasifik, jumlah bandara yang 
menjadi anggota sebanyak 590 berasal dari 48 negara.

ACI mengeluarkan suatu metode pelaporan emisi GRK dari bandar udara 
dengan nama ACERT (Airport Carbon Emission Reporting Tool). ACERT 
semula dikembangkan oleh Transport Canada dan Consultan EBA serta 
Canadian Airport Council. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan 
bantuan Zurich Airport dan Toronto Pearson Airport.
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ACERT diakui oleh Airport Carbon Accreditation (ACA) sebagai alat untuk 
pelaporan pengelolaan emisi pada bandara. 

Ruang lingkup pelaporan dibagi menjadi tiga kategori bergantung pada 
kepemilikan dan kontrol terhadap sumber emisi.

• Scope/cakupan 1
Mencakup laporan atas semua sumber emisi yang dimiliki dan di bawah 
kendali kontrol pihak airport, seperti pembangkit listrik milik bandara/
gen-set milik bandara dan kendaraan milik bandara yang bersangkutan.

• Scope/cakupan 2
Cakupan 1 ditambah dengan sumber emisi dari pemakaian listrik yang 
dipasok dari jaringan PLN/grid.

• Scope/cakupan 3
Seperti cakupan 1 dan 2, ditambah dengan sumber emisi yang berasal 
dari pihak lain yang terkait dengan aktivitas bandara; antara lain dari para 
penyewa (tenant), peralatan ground service, kendaraan (bus, kereta, mobil) 
yang mengangkut pekerja bandara dan penumpang pesawat.

  10.3 PROGRAM AKREDITASI BANDARA

Airport Carbon Accreditation (ACA) membagi tingkat akreditasi emisi atas  
empat level, yaitu:
• Level 1: Tingkatan Mapping

Pada tingkatan ini, laporan berisi inventarisasi sumber-sumber emisi sesuai 
dengan cakupan 1 dan cakupan 2, dan besarnya emisi yang dikeluarkan 
masing-masing.

• Level 2: Reduction
Sama seperti level 1, tetapi pada tingkatan ini sudah memasukkan program 
penurunan emisi serta targetnya.

• Level 3: Optimization
Pada level ini, ruang lingkup sudah sampai pada cakupan tiga dan 
melaporkan juga program penurunan emisi yang telah bekerja sama 
dengan para mitra.

• Level 3+: Neutrality
Pada level 4, laporan meliputi pembuktian bahwa pengeluaran emisi sudah 
bisa diimbangi dengan upaya penurunan emisi sehingga secara total tidak 
ada lagi kenaikan jumlah emisi yang dikeluarkan.
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Gambar 10.2  Contoh format Airport Emission Inventory menggunakan ACERT 
Sumber: ACI

Airport Carbon Accredited

Gambar 10.3 Tingkatan akreditasi bandara (Sumber: ACA)
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  10.4 PROGRAM LINGKUNGAN DAN PENURUNAN EMISI  
  PADA BANDARA

Program lingkungan dan penurunan emisi pada bandara antara lain sebagai 
berikut:
1. Penggunaan energi alternatif, meliputi pemasangan pembangkit listrik 

tenaga matahari, listrik tenaga angin, pemasangan lampu penerangan LED.
2. Penanaman pepohonan (green plantation).
3. Penggunaan tenaga listrik untuk ground support equipment (GSE).
4. Mengurangi waktu taxiing pesawat.
5. Meningkatkan penggunaan transportasi publik untuk akses ke dan dari 

bandara, antara lain dengan membangun kereta khusus ke bandara.
6. Meningkatkan pengelolaan sampah (waste management) termasuk sampah 

dari pesawat (cabin waste)
7. Mengurangi dampak kebisingan dan pemasangan alat pengukur kebisingan.
8.  Inventory dan monitoring emisi GRK
9. Penanganan gangguan binatang liar (wild animal), antara lain dengan 

memasang alat pengusir burung di sekitar airport.
10. Peningkatan kesadaran publik, pendidikan dan kampanye lingkungan.

Gambar 10.4 Listrik Tenaga Matahari/Solar Cell di Bandara Rokot Sipora–Mentawai 
Sumber: Kepala Bandara Rokot
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Gambar 10.5  Listrik Tenaga Matahari/Solar Cell di Bandara Juwata–Tarakan–Kalimantan 
Sumber: Kepala Bandara Juwata

  10.5 NOISE PADA BANDARA 

Kebisingan pesawat banyak menimbulkan gangguan bagi penduduk sekitar 
area bandara; baik selama operasi bandara maupun pada saat pembangunan 
bandara.

Sebagaimana dilaporkan dalam pertemuan CAEP ke XI pada Februari 2019; 
pada tahun 2018 ICAO CAEP melakukan studi terhadap 315 bandara di 
seluruh dunia. Diperoleh tren kenaikan area terdampak noise melebihi 55 DNL 
(Day-Night Average Sound Level), yaitu dari 14.378 km2 pada tahun 2015, 
berdasarkan tren BAU, pada tahun 2050 mencapai lebih dari 35.000 km2. 
Namun dengan penerapan teknologi diperkirakan bisa dibatasi menjadi hanya 
26.483 km2 pada tahun 2050; bahkan apabila dengan menerapkan peralatan 
dengan teknologi yang lebih maju diperkirakan total area terdampak akan 
turun menjadi hanya 14.261 km2 pada tahun 2050 tersebut.

Penanganan noise oleh ICAO berdasarkan prinsip Balance Approach to 
Aircraft Noise Management. Pada prinsipnya metode balanced approach, yaitu 
mengidentifikasi masalah noise pada suatu bandara; lalu menganalisis upaya-
upaya yang diperlukan untuk mengurangi dampaknya melalui empat prinsip:
1. Reduksi Noise pada Sumbernya,
2. Land Use Planning dan Management,
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3. Noise Abatement Operasional Prosedur, dan
4. Pembatasan Operasi.

Sumber noise dari aktivitas di darat:

•  GSE: Ground Support Equipment
  (Peralatan pendukung di darat)
•  APU: Auxiliary Power Unit
•  Kendaraan komersial di bandara
•  Testing engine pesawat
•  Start-up and taxiing

Gambar 10.6 Sumber noise dari aktivitas di bandara

Untuk mengurangi masalah noise di sekitar bandara diperlukan kerja sama 
dan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan yang menangani hal-hal 
berikut:
1. Tata guna lahan dan perumahan sekitar bandara (pemerintah daerah 

setempat dan operator bandara).
2.  Operasi pesawat dan bandara (otoritas bandara, operator bandara, dan 

maskapai penerbangan). 
3. Penentuan lintasan pesawat, prosedur take off dan landing (Air traffic/Air 

Navigation, dan Airlines)
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Gambar 10.7 Penanganan noise pada Airport Barajas–Madrid 
Sumber: AESA-Spanyol

2006

2009
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11
LINGKUNGAN PELAYARAN

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, definisi 
Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, 
ke pelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan 
maritim. Adapun definisi Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan 
jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi 
lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kapal laut merupakan moda transportasi yang paling energi efisien (sekaligus 
paling sedikit emisi) dihitung per-satuan berat muatan dan per-satuan jarak 
apabila dibandingkan dengan moda angkutan lain seperti mobil, kereta api, 
dan pesawat terbang.

Emisi yang dikeluarkan kapal laut hanya berkisar antara 15 s.d. 21 gram CO2 
per ton per km dibandingkan dengan menggunakan truk-trailer sebesar 50 
gram O2, dan 540 gram CO2 apabila menggunakan angkutan udara.

Sesuai dengan hasil The Third IMO GHG Study pada 2012, secara keseluruhan 
pelayaran menyumbang sebesar 942 juta ton CO2 atau 2,6% dari total emisi 
CO2 dunia (34.968 juta ton). Dari jumlah tersebut, sebesar 805 juta ton berasal 
dari pelayaran internasional, 87 juta ton dari pelayaran domestik, dan sisanya 
sebesar 51 juta ton berasal dari emisi pelayaran kapal perikanan.

Emisi CO2 yang berasal dari pelayaran pada umumnya berasal dari aktivitas 
pada pelayaran dan aktivitas pada simpul atau pelabuhan. Besarnya emisi dari 
aktivitas pelayaran bergantung pada jenis bahan bakar yang digunakan, bentuk 
desain kapal, efisiensi mesin, lintasan terpendek, jarak yang ditempuh, keadaan 
cuaca, perawatan kapal, dan lainnya. 

Kapal merupakan moda transportasi pengangkut kargo yang paling besar. Saat 
ini kapal kontainer terbesar dapat mengangkut sekitar 20.000 kontainer dan 
kapal bulk/curah terbesar dapat mengangkut lebih dari 300.000 ton komoditas 
(misalnya batubara dan bijih besi). Sekadar perbandingan, mesin diesel terbesar 



112 Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Transportasi  (Udara, Laut, Darat, dan Kereta Api)

pada kapal mempunyai daya sampai lebih dari 100.000 HP, dibandingkan 
dengan mobil sedang sekitar 300 HP atau lebih dari 300 kali lipat. 

Dalam upaya terus meningkatkan efisiensi dan tuntutan persaingan bisnis, 
perusahaan pelayaran selalu beruasaha menekan biaya dengan meningkatkan 
efisiensi operasi dan penggunaan energi/fuel, di antaranya dengan membuat 
kapal yang lebih besar agar mampu membawa muatan yang lebih banyak 
sehingga konsumsi energi per satuan berat muatan yang dibawa menjadi 
semakin efisien. Sebagai contoh, kapal terbaru yang dimiliki suatu pelayaran 
internasional terkemuka mempunyai ukuran panjang 400 meter, lebar 58,8 
meter; dan mampu membawa lebih dari 19.000 kontainer ukuran 20 ft. 
Dengan ukuran seperti ini, akan didapat efisiensi persatuan muatan antara 15 
s.d. 30% dibandingkan dengan menggunakan kapal generasi sebelumnya yang 
berkapasitas 13.000 kontainer. Aspek lingkungan kapal tersebut juga lebih 
baik karena emisi per satuan muatan menjadi lebih kecil.

Namun, konsekuensinya perlu strategi bisnis yang tepat agar kapasitas sebesar 
tersebut dapat terisi sepenuhnya. Di samping itu, hal ini membutuhkan investasi 
baru bagi pelabuhan yang dikunjungi karena memerlukan kedalaman/draft 
yang lebih dalam, serta fasilitas crane yang lebih besar dan lebih panjang.

  11.1 BAHAN BAKAR KAPAL

Produk dari refineri minyak terdiri dari berbagai jenis bahan bakar, yaitu:
- Gasoline,
- Naphta,
- Jet/Kerosene Fuel,
- Middle Distillate Oil (termasuk MGO/Marine Gas Oil),
- Marine Heavy Fuel Oil (HFO),
- LPG, dan lainnya.

Bahan bakar yang digunakan kapal adalah jenis Marine Heavy Fuel Oil/HFO 
atau disebut juga Marine Fuel Oil (MFO) yang merupakan produk residu; 
pada umumnya dicampur dengan Marine Gas Oil/MGO untuk mendapatkan 
fuel campuran yang mempunyai karakteristik seperti yang diinginkan (antara 
lain: viscousity/kekentalan, flashing point). HFO atau MFO secara fisik berupa 
solar dengan viskositas yang lebih kental dibandingkan dengan jenis solar 
yang dipakai untuk kendaraan bermesin diesel pada umumnya.



113Lingkungan Pelayaran

Secara umum, bahan bakar yang digunakan kapal diklasifikasikan sebagai;
- Marine Diesel Oil/MDO, yang merupakan campuran HFO dengan Gas 

Oil/MGO dengan persentase tertentu.
- Intermediate Fuel Oil/IFO, yaitu campuran HFO dengan MGO, dengan 

persentase MGO yang lebih sedikit dibandingkan dengan MDO

Bahan bakar minyak/BBM pada kapal disebut juga bunker fuel karena sejak 
dahulu BBM untuk kapal disimpan dalam tempat penyimpanan (disebut 
container atau bunker). Sesungguhnya yang disebut bunker fuel adalah 
semua jenis BBM yang digunakan oleh kapal, tidak terbatas pada BBM yang 
langsung digunakan pada mesin penggerak kapal, tetapi juga minyak pelumas, 
dan lainnya. 

Masalah efisiensi penggunaan BBM pada kapal selalu menjadi pemikiran para 
ahli pembuat kapal. Meskipun secara keseluruhan kapal laut adalah moda yang 
paling efisien dalam pemakaian BBM dibandingkan dengan moda pesawat, 
moda darat, maupun kereta api, sesungguhnya dari pemakaian bahan bakar 
yang dipakai pada kapal hanya sebagian yang menjadi daya dorong penggerak 
kapal. Bagian terbesar energi terbuang sebagai panas, gas buang, transmisi, 
dan lainnya. Suatu studi menyatakan dari 100% bunker fuel yang digunakan 
suatu kapal, hanya 28% yang dapat menjadi daya gerak/propulsi kapal, itu pun 
16%-nya saja yang digunakan untuk ”melawan” gesekan/friksi antara badan 
kapal dan air laut.

Gambar 11.1 Distribusi penggunaan energi pada kapal 
Sumber: IMO Report

Energi untuk daya gerak kapal dibutuhkan untuk melawan gesekan/friksi antara 
kapal dengan air dan kapal dengan angin. Bentuk desain kapal memengaruhi 
besarnya daya dorong yang dibutuhkan, bentuk lambung/hull kapal yang 
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lebih streamline akan menambah efisiensi penggunaan energi. Begitu pula 
penggunaan cat kapal, selain sebagai upaya mengurangi karat juga dapat 
mengurangi gaya gesekan antara lambung kapal dan air. IMO mengeluarkan 
rekomendasi desain kapal yang lebih efisien berupa suatu dokumen EEDI 
(Energy Eficiency Design Index) bagi pembangunan kapal-kapal baru. 

Adapun pada pelabuhan menyangkut efisiensi operasi pada pelabuhan seperti 
waktu tunggu kapal untuk memasuki dermaga (waiting time), kecepatan 
bongkar muat, kelengkapan fasilitas pelabuhan (alat bantu seperti crane yang 
memadai, ada tidaknya Reception Facilities untuk limbah, dan lainnya). 

  11.2 IMO DAN UNFCCC

Pelayaran mengangkut 90% dari seluruh perdagangan internasional setiap 
tahunnya. Tidak seperti sektor lainnya, khusus untuk pelayaran internasional 
(dan penerbangan internasional) karena aktivitasnya lintas negara, maka pada 
Kyoto Protocol dikatakan bahwa upaya penurunan emisi dilakukan melalui 
mekanisme IMO (dan ICAO).

Dalam ketentuan pelayaran internasional, setiap perusahaan kapal mempunyai  
kebebasan mendaftarkan kapalnya ke suatu negara yang disebut flag state 
bergantung pada pilihannya. Hal ini berarti suatu perusahaan kapal dari 
suatu negara yang tergolong Annex 1 dalam kategori Kyoto Protocol dapat 
mendaftarkan kapalnya pada negara lain yang bukan negara Annex 1. Padahal 
dalam Kyoto Protocol, hanya negara –negara Annex 1 yang diwajibkan 
menurunkan emisinya pada target dan waktu tertentu. 

Kyoto Protocol, (UNFCCC December 1997)

Artikel 2 ayat 2

”The Parties included in Annex 1 shall pursue limitation or reduction of emission of 
green house gases no controlled by the Montreal Protocol from Aviation and Marine 
bunker fuels, working through the ICAO and the IMO respectively ”

Perbedaan prinsip keanggotaan dalam UNFCCC, yaitu Common but 
Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR) dengan 
prinsip keanggotaan dalam IMO (begitu pula dalam ICAO) yang bersifat 
non-discriminative atau no favourable treatment yang berarti adanya hak 
dan kewajiban yang sama bagi semua anggota. Jadi, ketentuan IMO, semua 
kapal, apa pun flag state-nya (meskipun bukan termasuk negara Annex 1 
dalam kategori Kyoto Protocol) sepanjang sebagai anggota IMO diharuskan 
mengikuti regulasi dan pedoman penurunan emisi yang ditetapkan oleh IMO.
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Sebagai perbandingan pada tahun 2013 sebenarnya hanya 35% dari jumlah 
keseluruhan kapal pelayaran internasional yang sesungguhnya terdaftar pada 
negara-negara Annex 1 kategori Kyoto Protocol.

  11.3 PROGRAM EFISIENSI ENERGI SEEMP DAN EEDI

Pada Juli 2011, IMO mengeluarkan regulasi untuk mengurangi emisi CO2 
dari sektor pelayaran yang merupakan amendemen dari MARPOL (Marine 
Pollution) Annex VI. Regulasi baru ini mulai berlaku pada Januari 2013, 
antara lain memuat beberapa rekomendasi dan pedoman untuk mengurangi 
emisi sebagai berikut;
- Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua kapal, 

baik yang baru maupun yang eksisting. Dengan SEEMP setiap kapal dan 
perusahaan pelayaran diharapkan dapat memonitor dan memperbaiki 
performa dari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap emisi CO2. 
SEEMP menyangkut antara lain rencana pelayaran, manajemen kecepatan, 
antisipasi cuaca, optimalisasi penggunaan mesin, penggunaan kemudi 
(rudder) dan baling-baling kapal (propeller), perawatan lambung kapal 
(hull), serta pengunaan jenis-jenis bahan bakar.

- Energy Efficiency Design Index (EEDI), yaitu suatu sistem yang 
menetapkan batasan efisiensi dalam konsumsi penggunaan bahan bakar 
bagi kapal-kapal baru. Penerapan nilai EEDI mulai diberlakukan mulai 1 
Januari 2013, berlaku bagi kapal baru yang kontrak pembangunan setelah 
1 Januari 2013 dan pengiriman setelah 1 Juli 2015.

EEDI (Energy Efficiency Design Index) dinyatakan dengan jumlah emisi CO2 
per satuan berat dan persatuan jarak; dinyatakan dengan satuan gram CO2/ton 
mile. Semakin kecil nilai EEDI berarti semakin efisien.

Nilai EEDI suatu kapal adalah nilai efisiensi yang dapat dicapai oleh kapal 
tertentu, harus lebih kecil dari Nilai Batas EEDI.

Nilai EEDI Kapal ≤ Nilai Batas EEDI = (1- x/100) × nilai Reference Line 
X = adalah factor reduksi; makin muda usia kapal makin kecil.

Nilai Reference Line dari setiap kapal berbeda, dihitung dengan suatu formula 
yang bergantung pada jenis kapal dan berat DWT kapal.

Nilai batas EEDI adalah nilai maksimum EEDI yang diperbolehkan dari suatu 
kapal kategori tertentu (bergantung pada jenis kapal dan ukuran kapal).

Secara bertahap, nilai EEDI yang diperbolehkan semakin diperketat setiap 
lima tahun. Ditargetkan pada 2030 kapal akan bisa mencapai efisiensi sebesar 
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30% lebih baik dibandingkan dengan kapal yang dibangun dari tahun 2000 
hingga tahun 2010.

Untuk mencapai efisiensi tersebut, beberapa aksi mitigasi yang direkomendasi-
kan antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mesin Kapal

• Efisiensi mesin utama dan auxillary
• Efisiensi panas yang terbuang
• Peningkatan teknologi elektronik dan baterai

2. Propulsi
• Meningkatkan hidrodinamik
• Mengurangi gaya resisten
• Meningkatkan efisiensi propulsi (misalnya, mem-polish propeller, 

membersihkan hull)
3. Konsumsi Energi

• Meningkatkan efisiensi berbagai peralatan yang mengonsumsi BBM, 
termasuk penggunaan jenis lampu penerangan yang lebih efisien

4. Energi Alternatif
• Antara lain memasang panel surya sebagai sumber energi.

5. Operational dan Teknikal efisiensi 
• Optimisasi draft
• Manajemen kecepatan kapal

Dengan upaya-upaya penurunan emisi sebagaimana dicantumkan dalam 
regulasi dan rekomendasi tersebut, diharapkan sektor pelayaran dapat 
menurunkan emisi CO2 per ton-km muatan sebesar 20% pada tahun 2020 
dibandingkan emisi tahun 2005, dan target penurunan emisi lebih lanjut sampai 
sebesar 50% diharapkan dapat dicapai pada tahun 2050.

Gambar 11.2 Road map energi efisiensi dan penurunan emisi 
sumber: IMO Report
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Tabel 11.1 Potensi % penurunan emisi dari pelayaran dengan menggunakan teknologi dan 
effesiensi operasional

Teknologi dan Operasional efisiensi Potensi % penurunan emisi terhadap 
Business as Usual

DESIGN (untuk kapal baru)

Concept, speed dan capability 2% s.d. 50%

Hull dan Superstructure 2% s.d. 20%

Power dan sistem propulsi 5% s.d. 15%

BBM rendah karbon 5% s.d. 15%

Energi terbarukan 1% s.d. 10%

Operasional

Fleet management, logistik, dan insentif 5% s.d. 50%

Voyage optimization 1% s.d. 10%

Energy management 1% s.d. 10%
Sumber: IMO Report

Gambar 11.3 Perbandingan emisi berbagai moda transportasi 
Sumber: IMO report

  11.4 POLUSI DARI PELAYARAN

MEPC (Marine Environmental Protection Committee) dibentuk oleh IMO 
pada 1973. Pada tahun 1973 tersebut, IMO mengadopsi the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Sips, yang kemudian dikenal 
sebagai MARPOL. Masalah polusi dari pelayaran yang menjadi perhatian 
IMO adalah:
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- Pencegahan pencemaran bahan kimia,
- Pencegahan polusi BBM,
- Pencemaran udara,
- Sampah,
- Pengawasan penggunaan air balas,
- Masalah penanganan bangkai kapal,
- Area perairan sensitif (Special Areas and Particularly Sensitive Sea Areas–

PSSAs),
- Pengawasan bahan Anti Fouling, dan
- Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan (Port Reception Facilities).

Pada sidang MEPC ke-72 disepakati level of ambition/target capaian dan IMO 
GHG strategy sebagai berikut:
1. Instensitas karbon emisi kapal menurun melalui penerapan EEDI untuk 

kapal–kapal baru, dengan peningkatan efiensi secara bertahap untuk setiap 
jenis kapal.

2. Penurunan karbon emisi pelayaran internasional relatif terhadap tahun 
2008 sebesar minimal 40% pada tahun 2030, dan mencapai 50% pada 
tahun 2050.

IMO GHG strategy sampai tahun 2023 di tercantum dalam Road-map berikut.

Spring 2018
(MEPC 72)

Adpotion of the Initial Strategy including, interalia, a list of candidate short, 
mid and long-term further measures with possible timelines.
(Adopsi Strategi awal, termasuk daftar potensi penurunan GRK untuk 
jangka pendek, menengah dan jangka panjang; berikut jadwal 
waktunya)

January 2019 Start of Phase 1 Data Collection (Ships to collect data)
(Mulai Fase 1, Pengumpulan Data.)

Spring 2019
(MEPC 74)

Initiation of Fourth IMO GHG Study using data from 2012-2018
(Dimulainya IMO GHG Study yang ke-4, dengan menggunakan data 
2012-2018)

Autum 2020
(MEPC 76)

Start of Phase 2: Data Analysis; Publication of Fourth IMO GHG Study for 
consideration by MEPC 76
(Mulainya Fase 2; Publikasi IMO GHG Study yang ke-4, untuk dibahas 
dalam siding MEPC 76)

Spring 2021
(MEPC 77)

Secretariat report summarizing the 2019 data pursuant to regulation 
22A.10. 
Initiation of work on adjustment on Initial IMO Strategy, based on Data 
Collection System (DCS).
(Laporan Sekretariat tentang data tahun 2019, sesuai dengan regulasi 
22A.10).
(Mulainya pekerjaan untuk revisi terhadap IMO Initial Strategy, 
berdasarkan hasil pengumpulan data) 
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Summer 2021 Data for 2020 to be reported to IMO
(Data tahun 2020 untuk dilaporkan kepada IMO)

Spring 2022
(MEPC 78)

Phase 3: Decision step.
Secretariat report summarizing the 2020 data pursuant to regulation 
22A.10
(Fase 3: Proses Keputusan)
(Laporan Sekretariat tentang data tahun 2020, sesuai regulasi 22A.10)

Summer 2022 Data for 2021 to be reported to IMO
(Data tahun 2021 untuk dilaporkan kepada IMO)

Spring 2023
(MEPC 80)

Secretariat report summarizing the 2021 data pursuant to regulation 
22A.10.
Adoption of Revised IMO Strategy, including short, mid-and long-term 
further measures, as required, with implementation schedules.
(Laporan Sekretariat tentang data tahun 2021, sesuai regulasi 22A.10)
Adopsi revisi IMO Strategy, termasuk program jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang, dengan jadwal implementasinya)

  11.5 SULFUR 

Salah satu masalah lingkungan dari pelayaran adalah tingginya emisi SOx yang 
disebabkan karena tingginya kadar sulfur pada bahan bakar yang digunakan 
kapal. Seperti diketahui sulfur adalah salah satu unsur utama polusi udara dan 
gas rumah kaca (GRK).

Bahan bakar kapal terutama terdiri dari Heavy Fuel Oil yang masih banyak 
mengandung sulfur, ini menyebabkan emisi dari pembakaran/Combustion 
berupa gas SOx (Sulfur Oksida). SOx berbahaya bagi manusia, menyebabkan 
berbagai masalah kesehatan; gangguan pernapasan dan sakit paru-paru. Di 
udara, SOx akan menyebabkan hujan asam, yang membahayakan tanaman, 
hutan, dan binatang laut. SOx juga menyebabkan meningkatnya kadar asam 
di lautan.

Jadi dengan membatasi dan mengurangi SOx dari emisi kapal, diharapkan akan 
mengurangi dampak tersebut, memperbaiki kualitas udara dan melindungi 
lingkungan. 

IMO mulai mengatur pembatasan emisi SOx sejak tahun 2005, dengan Annex 
VI Marpol. IMO mengatur agar emisi SOx secara bertahap berkurang. Sesuai  
dengan road map, mulai 1 Januari 2020, IMO membatasi maksimum 0,5% 
m/m (mass by mass), di luar Emission Control Areas. Ketentuan ini berlaku 
bagi semua ukuran kapal, tetapi hanya bagi kapal di atas 400 GT yang harus 
memiliki Air Pollution Prevention Certificate, yang dikeluarkan oleh negara 
ship’s flag state. Untuk di daerah Emission Control Areas, batas maksimum 
SOx jauh lebih ketat, yaitu 0,1%.
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Ketentuan ini berlaku baik bagi pelayaran internasional, pelayaran antardua 
negara maupun pelayaran domestik.

Dengan mengurangi emisi SOx, berarti juga mengurangi PM (particulate 
matter)

Saat ini untuk kapal yang berlayar di luar Emission Control Areas (ECAs)” 
batasnya sulfur ialah 3,5% m/m. Batas baru mulai 1 januari 2020 adalah 0,5%. 
Untuk daerah Emission Control Area (ECAs), batasnya adalah 0,1%. 

Perairan yang termasuk ECAs adalah:
- Baltic Sea Area,
-  North Sea Area,
- North American Area (Meliputi USA dan CANADA), dan
-  US Caribean Sea Area (sekitar Puerto Rico, dan US Virgin Island).

Jenis BBM yang digunakan untuk aturan baru ini, ialah Marine Distillate dan 
Ultra Low Sulphur.

Selain menggunakan BBM rendah sulfur, kapal boleh juga dengan cara 
memakai Scrubbers yaitu semacam sistem tambahan untuk menangkap emisi 
sulfur, yang bisa menghilangkan emisi SOx dari engine dan boiler. Jadi kapal 
yang menggunakan Scrubber masih bisa menggunakan BBM dari heavy oil. 
Selain itu cara lain adalah menggunakan bahan bakar alternatif seperti LNG, 
atau biofuel.

Negara anggota IMO yang menjadi parties terhadap Annex VI harus memonitor 
dan menerapkan aturan ini. Negara-negara yang menjadi Flag state dan Port 
state bertanggung jawab terhadap pemberlakuan aturan tersebut bagi kapal-
kapal dan pelabuhan-pelabuhannya.

ROADMAP PENURUNAN  EMISI SOX 
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Gambar 11.4 Road map penurunan emisi SOx (Diolah dari MARPOL Annex VI)



121Lingkungan Pelayaran

Sesuai dengan revisi MARPOL Annex VI, batas nilai % sulfur semula dari 
4,5% menjadi 3,5% mulai 1 Januari 2012, kemudian akan turun lagi menjadi 
0,5% mulai 1 Januari 2020. Sedangkan batas SOx pada ECAs area dari semula 
1,5% turun menjadi 1% mulai 1 Juli 2010; dan kemudian turun lagi menjadi 
0,1% mulai 1 Januari 2015. 

  11.6 AIR BALAS 

Dalam mendesian kapal, pada bagian bawah dan sebagian samping badan 
kapal dibuat ruang yang disebut ”tangki balas”. Dalam pengoperasian, kapal 
tangki balas akan diisi air balas yang berfungsi utama untuk memberikan 
kestabilan pada kapal. Bergantung kepada ada/tidaknya muatan atau seberapa 
berat muatan, air balas akan ditambah atau dibuang sedemikian rupa sehingga 
didapat suatu keseimbangan yang optimal. 

Selain fungsi utama untuk menjaga keseimbangan kapal, adanya air balas 
secara mekanika struktur juga berfungsi mengurangi gaya tekanan/stress pada 
lambung kapal (hull) yang diakibatkan oleh reaksi tekanan air laut akibat 
beban kapal. Selain itu, air balas juga membantu kemampuan manuver kapal.

Air balas yang dibuang dari kapal dapat berdampak negatif terhadap 
lingkungan laut. Kapal cruise, kargo, tanker, dalam operasinya menggunakan 
air balas dalam jumlah sangat besar. Air balas dimasukkan ke dalam tangki 
balas dari satu lokasi/wilayah dan dibuang pada saat tiba di lokasi lain pada 
waktu mengangkut muatan. Air balas yang dibuang dapat membawa berbagai 
material biologi seperti binatang kecil dan tumbuhan, bakteri, dan berbagai 
sumber penyakit yang asing. Berbagai material asing ini dapat berbahaya dan 
bersifat invasif terhadap lingkungan, baik terhadap ekosistem laut sekitarnya 
maupun terhadap kesehatan manusia.

Untuk mengatasi masalah dampak negatif dari air balas, IMO pada 2004 
mengadopsi International Convention for the Control and Management of 
Ship’s Ballast Water and Sediments. Konvensi ini mulai berlaku September 
2017. Dengan konvensi ini, semua kapal diminta menerapkan Ballast Water 
Management Plan, yang antara lain memuat perlunya setiap kapal mempunyai 
buku catatan air balas (ballast water record book).

Sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan lingkungan di perairan, 
Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi Konvensi Manajemen 
Air Balas dan Sedimen melalui Perpres No. 132/2015.



122 Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Transportasi  (Udara, Laut, Darat, dan Kereta Api)

Beberapa tindakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan 
air balas, antara lain adalah:
- Menggunakan air balas yang lebih bersih (mengurangi kemungkinan 

masuknya organisme, mengurangi endapan kotoran).
- Mengganti air balas di laut, minimum berjarak 200 miles dari pantai, dan 

minimum ke dalaman laut 200 meter.
- Melakukan treatment terhadap air balas, misalnya dengan diberi bahan 

kimia tertentu ataupun dengan cara-cara lain seperti diberi radiasi sinar 
ultra violet, disaring/filter, dan lainnya.

Pembuangan
air balas

Pengisian air balas

Loading muatan

Bongkar muatan

air balas diisi

air balas penuh

air balas dibuang
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Gambar 11.5 Mekanisme penggunaan air balas

  11.7 PORT RECEPTION FACILITY (PRF)

Fasilitas Penampungan di Pelabuhan (Port Reception Facilities) adalah suatu 
tempat penampungan pada pelabuhan internasional yang harus disediakan 
untuk menampung material buangan yang dapat berdampak buruk terhadap 
lingkungan seperti buangan sisa minyak, dan sampah. Barang buangan 
yang terkontaminasi tidak boleh dibuang kelaut. Fasiltas penampungan di 
pelabuhan harus mampu menerima minyak buangan dan berbagai buangan 
yang mungkin terkontaminasi, dan harus mempunyai sistem untuk memproses 
atau mengirimkan ke tempat pemprosesan lebih lanjut.

IMO melalui MEPC (Marine Environmental Protection Committee) telah 
mengeluarkan kebijakan yang tidak memperbolehkan pembuangan sampah 
dan material terkontaminasi dari kapal ke laut; Zero tolerance of illegal 
discharges from ships. Kebijakan ini tentunya hanya akan berjalan baik 
apabila setiap pelabuhan internasional dilengkapi dengan Reception Facilities 
yang memadai. Dengan demikian, IMO mengharuskan agar negara anggota 
memastikan setiap pelabuhan yang disinggahi kapal pelayaran internasional 
mempunyai fasilitas tersebut.

IMO mengeluarkan Standar Format pelaporan waste yang harus disampaikan 
oleh kapal 24 jam sebelum sampai ke pelabuhan yang dituju. Jenis waste yang 
harus dilaporkan dan ditampung pada Reception Facility secara detail diatur 
dalam MARPOL, yaitu;
- Annex 1: Segala jenis bahan yang mengandung minyak.
- Annex 2: Bahan-bahan berbahaya beracun berbentuk bulk (Noxious Liquid 

Substances/NLS).
- Annex 3: Bahan-bahan berbahaya yang dibawa dalam package.
- Annex 4: Air buangan (sewage).

Muatan penuh

air balas kosong

Air balas kosong/minimal



124 Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Transportasi  (Udara, Laut, Darat, dan Kereta Api)

- Annex 5: Sampah (Garbage).
- Annex 6: Gas emisi udara.

Contoh standar format pelaporan waste adalah seperti berikut.

Tabel 11.2 Contoh format pelaporan kepada Reception Facility (Sumber: MEPC-IMO)

STANDAR FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY
TO PORT RECEPTION FACILITIES

(MEPC.1/CIRC.834, ANNEX, APPENDIX 2)

Notification of Delivery of Waste to :...............................................................(enter name of port or terminal)

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance 
of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours.

This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB

DELIVERY FROM SHIPS

1. SHIP PARICULARS

1.1  Name of ship : 1.5  Owner or operator

1.2  IMO number : 1.6  Distinctive number or letters :

1.3  Gross tonnage : 1.7  Flag State :

1.4 Type of ship (Oil tanker, Chemical tanker, Bulk carrier, Container, Other cargo ship, Passenger ship, Ro-ro, Other 
(specify) 

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1   Location/Terminal name and POC : 2.6   Last Port waste was delivered :

2.2   Arrival Date and Time : 2.7   Date of Last Delivery :

2.3   Departure Date and Time : 2.8   Next Port of Delivery (if known)

2.4  Last Port and Country : 2.9   Person submitting this form (if other than the 
master)

2.5   Next Port and Country (if known)

3.TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY

MARPOL Annex I-Oil Quantity (m3)

Oily bilge water

Oily residues (sludge)

Oily tank washings

Dirty ballast water

Scale and sludge from tank cleaning

Other (please specify)

MARPOL Annex II — NLS (Noxious Liquid 
Substances)

Quantity (m3)/Name

Category X substance

Category Y substance

Category Z substance
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OS — other substances

MARPOL Annex IV-Sewage Quantity (m3)

1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved

MARPOL Annex V-Garbage Quantity (m3)

A. Plastics 

B. Food wastes

C. Domestic waste (eg.paper products,rags,glass,metal,bottles,crockery,etc)

D. Cooking Oil

E. Incinerator ashes

F. Operational wastes

G. Cargo residues’ 

H. Animal carcass (es)

I. Fishing gear

MARPOL Annex VI — Air pollution Quantity (m3)

Ozone-depleting substances and equipment containing such substances

Exhaust gas-cleaning residues

2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo

Noxious liquid substances (NLS) are divided into four categories.

Category X: Noxious liquid substances that, if discharged into the sea from tank 
cleaning or de-ballasting operations, are deemed to present a major hazard to either 
marine resources or human health, and therefore justify the prohibition of the discharge 
into the marine environment.

Category Y: Noxious liquid substances that, if discharged into the sea from tank 
cleaning or de-ballasting operations, are deemed to present a hazard to either marine 
resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the 
sea, and therefore justify a limitation on the quality and quantity of the discharge into 
the marine environment. 

Category Z: Noxious liquid substances that, if discharged into the sea from tank 
cleaning or de-ballasting operations, are deemed to present a minor hazard to either 
marine resources or human health, and therefore justify less stringent restrictions on 
the quality and quantity of the discharge into the marine environment. 

Other Substances: Substances indicated as OS (Other Substances) in the pollution 
category column of chapter 18 of the IBC code that have been evaluated and found 
to fall outside Category X, Y or Z as defined in regulation 6.1 because they are, at 
present, considered to present no harm to marine resources, human health, amenities 
or other legitimate uses of the sea when discharged into the sea from tank cleaning or 
de-ballasting operations.
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Gambar 11.6 Reception Facility di Pelabuhan Tanjung Priok 
(Sumber: Ditjen Perhubungan Laut–Kementerian Perhubungan)

  11.8 KEBIJAKAN ASEAN GREEN SHIP

Pada November 2016, negara-negara ASEAN menyepakati suatu kebijakan 
bersama untuk mengurangi emisi CO2 dari aktivitas pelayaran. Disadari bahwa 
masih banyak kapal-kapal yang digunakan oleh negara-negara ASEAN dalam 
pelayaran dikawasannya masuk sebagai kategori Non Conventional Ships 
(tidak terikat dalam aturan IMO), baik karena jenis, ukuran maupun usianya. 
Kapal-kapal seperti ini umumnya kurang efisien dalam konsumsi energi dan 
kurang ramah lingkungan karena mengeluarkan emisi yang relatif tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara ASEAN (bersama Jepang) 
menyepakati suatu Green Ship Strategy, yang merupakan suatu program 
bersama untuk secara bertahap (tahun 2020–2025) menggunakan kapal-kapal 
yang lebih ramah lingkungan dengan melakukan berbagai langkah perbaikan 
dan penyempurnaan baik dari sisi desain kapal, teknologi mesin kapal, bahan 
bakar, maupun dari sisi operasional pelayaran seperti rute, navigasi, kecepatan 
serta efisiensi muatan.
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Manfaat dari berbagai langkah perbaikan dan penyempurnaan tersebut 
diharapkan dapat menurunkan konsumsi energi dan sekaligus mengurangi 
emisi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 11.3 Contoh perbaikan teknologi kapal

Kategori Langkah Perbaikan Manfaat

Pengurangan friksi antara 
lambung (Hull) kapal dan 
air laut

Perbaikan bentuk lambung 
kapal

Penghematan energi 
sekitar 10%

Menggunakan cat kapal anti 
fouling; untuk mencegah 
melekatnya organisme dan 
sekaligus mengurangi gaya 
gesek/friksi

Bisa menghemat energi 
sekitar 4%

Mengurangi friksi pada dasar 
kapal; terutama pada kapal 
yang dasarnya lebar

Rata-rata penghematan 
energi 6%.

Peningkatan daya gerak/
propulsi kapal

Modifikasi propeler Penghematan energi 
antara 2 sampai 3 %

Menghaluskan (polish) 
propeler

Penghematan energi 4 
sampai 5%

Pemasangan alat penghemat 
energi (pada bagian depan 
dan belakang)

Penghematan energi 
beberapa %

Peningkatan efisiensi mesin

Penggantian dan konversi 
mesin Penghematan energi 

beberapa %Penggunaan panas yang 
terbuang (Recover waste heat)

Pengurangan berat Hull
Menggunakan material yang 
lebih ringan pada bagian-
bagian tertentu

Penggunakan bahan bakar 
alternatif

Menggunakan energi angin 
dan energi matahari

Penghematan energi 
antara 0,5 sampai 2%

Menggunakan LNG Mengurangi emisi CO2 
sekitar 20% 

Sumber: ASEAN Green Ship Strategy
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Tabel 11.4 Contoh efisiensi operasional.

Langkah Perbaikan Uraian Manfaat

Optimasi rute pelayaran Keadaan cuaca (angin dan 
gelombang) serta arus, 
sangat memengaruhi 
kecepatan dan kebutuhan 
daya gerak.

Bisa menghemat energi 
sampai 5%

Optimasi kecepatan Pengurangan kecepatan 
kapal dapat mengurangi 
konsumsi bahan bakar.

Mengurangi kecepatan 
kapal 10% bisa menghemat 
energi sekitar 20%

Efisiensi muatan Kerja sama penggunaan 
kapal untuk muatan dari 
beberapa perusahaan 
pelayaran

Efisiensi dan pengurangan 
emisi

Sumber: ASEAN Green Ship Strategy
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12
ADAPTASI PADA TRANSPORTASI

Dalam membicarakan perubahan iklim, kebanyakan perhatian hanya terpusat 
pada upaya pengurangan gas rumah kaca atau disebut upaya mitigasi. Hal ini juga 
terlihat dalam berbagai forum negosiasi internasional dimana perdebatan lebih 
banyak tersita pada isu besaran komitmen negara-negara dalam mengurangi 
emisi agar kenaikan temperatur bumi pada akhir abad ini dapat ditekan di 
bawah 2o C sehingga dampak perubahan iklim tidak menimbulkan bencana 
yang terlalu besar. Namun, sejatinya dampak kerusakan akibat perubahan iklim 
juga bergantung pada kesiapan manusia dalam mengantisipasi kemungkinan 
bencana yang timbul. Semakin baik kesiapan manusia akan semakin kecil 
dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Oleh karena itu, 
upaya-upaya adaptasi adalah sangat penting untuk dilakukan, terutama pada 
aspek-aspek yang rentan dan strategis dari sisi ekonomi dan sosial.

  12.1 PENGERTIAN ADAPTASI

Adaptasi diartikan sebagai berbagai upaya penyesuaian dan rekayasa oleh 
manusia guna mengatasi dampak perubahan iklim sedemikian rupa sehingga 
mampu meminimalkan dampak negatifnya dan memanfaatkan peluang yang 
ditimbulkan. 

Meskipun saat ini umat manusia berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah 
kaca yang menjadi penyebab utama perubahan iklim, sesungguhnya perubahan 
iklim adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Upaya manusia 
untuk mengurangi gas rumah kaca (upaya mitigasi) hanya merupakan upaya 
untuk memperlambat dan memperkecil terjadinya perubahan iklim tersebut. 
Perubahan iklim dengan berbagai dampaknya sudah, sedang, dan akan terus 
berlangsung. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi 
dampaknya dengan melakukan adaptasi. Terutama untuk daerah-daerah 
dengan kondisi lingkungan alam maupun kehidupan manusia yang riskan 
terhadap dampak perubahan iklim tersebut.

Sebenarnya secara natural adaptasi terhadap lingkungan telah berlangsung 
sepanjang sejarah manusia. Sebagai contoh, petani terpaksa menanam tanaman 
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yang berbeda pada musim yang beda. Dalam ilmu teknik sipil, para ahli dari 
waktu kewaktu selalu berusaha membangun bangunan, jembatan, jalan, 
pelabuhan, yang lebih kuat agar mampu menahan berbagai akibat yang timbul 
dari perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

Cancun–COP 16, 2010: A share vision for the Long Term Cooperative Action, further 
affirms that:
”Adaptation must be adressed with the same priority as mitigation, and requires 
appropriate institutional arrangements to enhance adaptation action and support”.

  12.2 DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 

Musim panas yang ekstrem dan berkepanjangan di banyak belahan dunia telah 
menyebabkan kekeringan yang berdampak buruk bagi tanaman, kebakaran 
hutan, kelangkaan sumber daya air baik untuk minum maupun air untuk 
pertanian dan lainnya. Kenaikan suhu rata-rata bumi bagi daerah subtropis 
berdampak kepada percepatan es meleleh, merusak kestabilan permafrost 
yang menyebabkan tanah bergerak/labil dan terlepasnya gas metana. 

Pemanasan global yang menyebabkan semakin tingginya perbedaan suhu antara 
musim dingin dan musim panas telah mengakibatkan berkurangnya ketahanan 
berbagai infrastruktur, antara lain misalnya lapisan jalan raya menjadi lebih 
mudah rusak. Begitu pula cuaca yang ekstrem seperti tingginya curah hujan 
pada waktu tertentu, kabut asap akibat kebakaran hutan, angin badai, serta 
gelombang laut yang tinggi, yang semuanya ini berdampak langsung kepada 
gangguan terhadap sektor transportasi. 

Gangguan pada sektor transportasi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem 
yang banyak dialami di Indonesia antara lain berupa:
1. Curah hujan yang lebat, acap kali menyebakan genangan air ataupun 

banjir yang mengganggu transportasi darat (jalan dan kereta api). Sering 
kali terjadi antara lain di daerah Jakarta Utara, Semarang, dan Bojonegoro.

2. Terbentuknya awan gelap (cumulonimbus) yang dapat mengganggu 
penerbangan dan menimbulkan angin kencang.

3.  Gelombang laut yang tinggi (sering kali mencapai 3 s.d. 5 meter) yang 
mengganggu pelayaran kapal dan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. 
Lokasi perairan yang banyak mengalami antara lain Samudera Hindia, 
Perairan Riau, Perairan Sulawesi Tengah, Maluku Tengah, dan Selatan 
Jawa. Di samping itu, hantaman gelombang laut juga merusakkan dermaga 
dan infrastruktur jalan di tepi pantai.
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4. Banjir bandang yang merusakkan infrastruktur transportasi, antara lain 
terjadi di daerah Aceh, Jawa Tengah, dan Papua.

5. Tanah longsor banyak menyebabkan gangguan bagi jalan raya dan jalan 
kereta api, sering kali terjadi di daerah Jawa Barat

6. Asap akibat kebakaran hutan yang banyak mengganggu aktivitas 
penerbangan (menghalangi jarak pandang) sering terjadi di daerah Riau 
dan Kalimantan.

7. Hujan juga berpengaruh pada kegiatan take off dan landing pesawat karena 
landasan pacu menjadi lebih licin pada saat dan setelah terkena hujan.

Suatu studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak kurang dari 25% 
keterlambatan pada transportasi, baik di darat, laut maupun udara, diakibatkan 
oleh masalah cuaca buruk. Dampak perubahan iklim secara global untuk 
transportasi laut ternyata telah menurunkan frekuensi rata-rata kapal, 
mengurangi kemampuan membawa muatan (pay-load) bagi kapal, menambah 
jam tidak operasi (down-time) bagi pelabuhan; yang pada akhirnya berakibat 
kepada bertambah mahalnya biaya pelayaran. 

Begitu pula bagi subsektor penerbangan, cuaca yang bertambah panas ternyata 
secara teknis bisa menurunkan umur pemakaian pesawat, menurunkan 
kemampuan membawa muatan (pay-load), dan menambah boros pemakaian 
bahan bakar.

Untuk transportasi darat, cuaca ekstrem yang ditandai dengan curah hujan 
yang sangat tinggi, dan angin kencang, telah menyebabkan gangguan berupa 
banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan lain-lain.

  12.3 STRATEGI ADAPTASI

Strategi upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem 
sangat bervariasi, bergantung kepada potensi besarnya dampak kerusakan yang 
ditimbulkan, seberapa pentingnya infrastruktur tersebut, dan ketersediaan dana 
untuk pembiayaan program adaptasi. Sebagai contoh, untuk mengatasi dampak 
dari hantaman besarnya gelombang laut dan kenaikan muka air laut, dapat 
dibangun berbagai jenis tanggul, saluran, dan penahan gelombang. Dengan 
demikian diharapkan bisa dicegah kerusakan pantai yang diakibatkannya dan 
melindungi perumahan penduduk di dekat pantai.

Di samping itu dapat pula dilakukan dengan melindungi bangunannya sendiri, 
misalnya dengan memperkuat dinding dermaga pada pelabuhan, meninggikan, 
dan memperkuat lapisan jalan raya di dekat pantai, ataupun dengan membangun 
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kembali dermaga atau jalan baru dengan desain dan standar konstruksi yang 
lebih baik. 

Namun apabila pertimbangan menunjukkan bahwa biaya pembuatan 
infrastruktur tambahan tersebut sangat mahal daripada nilai dari bangunan 
atau aktivitas yang akan diselamatkan, maka bisa saja alternatif adaptasi yang 
lebih tepat adalah dengan memundurkan/menjauhkan aktivitas dari tepi pantai 
tersebut, atau apabila memungkinkan merelokasi ke tempat lain. 

Secara umum, upaya melakukan adaptasi dapat dilakukan dengan membuat 
konstruksi tambahan sebagai konstruksi pelindung (protection) atau dengan 
memperbaiki sekaligus memperkuat konstruksi yang ada (retrofiting), atau 
membangun yang baru dengan desain yang lebih baik (redesigning), atau 
dengan memindahkan ke lokasi lain (relocation), ataupun kombinasi dari 
upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, pertimbangan langkah adaptasi yang 
diambil akan sangat bergantung kepada pertimbangan ekonomi dan sosial.

ADAPTASI 
(KURANGI 
DAMPAK)

(KURANGI 
PENYEBAB)

MITIGASI

PERKUAT 
PRASARANA

KURANGI EMISI

- Regulasi dan sistem insentif/disinsentif
- Tata ruang dan sistem transportasi
- Perilaku dan teknik berkendaraan

- Kendaraan hemat energi 

- Hindari perjalanan yang tidak perlu

- Bahan bakar alternatif 

AVOID

SHIFT
- Beralih ke transportasi umum atau Iebih 
   efisie
IMPROVE 3.

1.

2.

- Pindah lokasi
RELOCATION

- Buat konstruksi pelindung 

- Perbaiki dan perkuat 

PROTECTION

RETROFITING

RE-DESIGN
Desain dan bangun baru

2.

3.

4.

1.

IKLIM DAN
PERUBAHAN

CUACA EKSTRIM

Gambar 12.1 Strategi mitigasi dan adaptasi pada transportasi

  12.4 KENDALA

Meskipun semua pihak menyadari pentingnya upaya adaptasi dilakukan untuk 
mengatasi dampak dari perubahan iklim, tampaknya masih sangat minim 
upaya–upaya adaptasi secara nyata yang dilakukan. Adapun kendala dan 
permasalahan dalam hal ini antara lain dikarenakan sebagai berikut:
1. Meskipun risiko bencana akibat perubahan iklim sering kali besar 

dampaknya, dianggap kemungkinan terjadinya masih relatif kecil.
2. Ketidakpastian akan kemungkinan terjadinya (kapan dan berapa besar) 

dampak bencana telah menyebabkan sulitnya para pengambil keputusan 
untuk membuat upaya adaptasi. 
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3. Belum banyaknya standar desain konstruksi yang baru yang telah 
mengantisipasi dampak perubahan iklim.

4. Belum ada kesamaan pandang dan kesadaran di kalangan ahli konstruksi 
dan di kalangan perencana terhadap risiko dampak perubahan iklim.

5. Dari berbagai pilihan upaya adaptasi yang ada, sering kali sulit menentukan 
pilihan yang paling optimal terutama dari sisi biaya.

6. Manfaat dari upaya adaptasi sering kali sulit dibuktikan karena bersifat 
upaya mengantisipasi dan ”berjaga-jaga”.

Untuk Indonesia, sebagai negara yang termasuk berisiko tinggi terhadap 
dampak perubahan iklim, tentu upaya–upaya adaptasi harus sudah mulai 
dilaksanakan secara sistematis. Dampak kerusakan akibat perubahan iklim 
telah mulai kita rasakan akibatnya sejak beberapa tahun terakhir pada hampir 
semua sektor. Sektor yang paling besar dampaknya untuk masyarakat antara 
lain adalah pertanian, kehutanan, kesehatan, dan transportasi. 

Cancun-COP 16, 2010: Invites all Parties to enhance action under the Cancun 
Adaptation Framework by undertaking the following:
a) Planning, prioritizing, and implementing adaptation actions.
b)  Impact, vulnerability and adaptation assessment.
c) Strengthening institutional capacity and enabling environments for adaptation.
d) Building resilience of socio-economic and ecological system
e) Enhancing climate change related disaster risk reduction strategies.
f) Research, development, demonstration, diffusion, deployment, and transfer of 

technologies, practices and process, and capacity building for adaptation.
g) Strengthening data, information and knowledge systems, education and public 

awareness.
h) Improving climate related research and systematic observation.

  12.5 ADAPTASI PADA PRASARANA TRANSPORTASI

Tujuan melakukan upaya adaptasi pada sektor transportasi paling tidak 
mempunyai tiga tujuan utama:
1. Menjaga tingkat pelayanan/penyelenggaran transportasi dari kemungkinan 

gangguan yang diakibatkan perubahan iklim dan cuaca ekstrem
2. Menjaga keselamatan (safety) bertransportasi
3. Menjaga atau melindungi terhadap kemungkinan kerusakan terhadap 

infrastruktur transportasi
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Untuk mengurangi dampak bencana/kerusakan pada infrastruktur dan 
gangguan pelayanan transportasi akibat hal-hal tersebut di atas, seyogianya 
mulai dipertimbangkan langkah-langkah adaptasi, antara lain sebagai berikut:
1. Pada pelabuhan tertentu yang rentan terhadap gangguan cuaca ekstrem: 

perkuat konstruksi bangunan dermaga agar mampu menahan benturan 
(gaya momentum) kapal yang lebih besar; untuk antisipasi gelombang 
lebih besar apabila perlu bangun (atau perkuat apabila telah ada) bangunan 
penahan gelombang (break-water). Dalam hal pembangunan dermaga 
baru agar digunakan standar konstruksi yang lebih kuat dan mampu 
mengantisipasi badai akibat cuaca ekstrem.

2. Pada bandara: pastikan saluran air yang cukup untuk menyalurkan curah 
hujan yang lebih lebat dari biasanya agar landasan tidak kebanjiran atau 
tergenang air. Dalam membuat runway baru diperlukan kehati-hatian yang 
lebih terhadap kemungkinan genangan air dengan cara membuat badan 
runway lebih tinggi dan sistem saluran air yang lebih baik.

3. Pada kawasan yang rawan longsor yang membahayakan transportasi darat: 
dapat dibuat saluran air (drainase) untuk mengurangi tekanan air dan 
limpasan air, mengurangi slope/kemiringan dinding tanah, dan membuat 
diinding penahan tanah (retaining wall).

4. Pada lokasi jalan raya atau jalan kereta api yang rawan banjir agar 
ditambah sistem drainase-nya, dan apabila perlu bagian jalan atau jalan 
kereta api tersebut ditinggikan sedemikian rupa agar lebih tinggi dari 
tinggi genangan air/banjir yang timbul. Apabila tidak memungkinkan 
dapat dipertimbangkan untuk membuat lintasan alternatif yang baru. 

5. Diperlukan prediksi cuaca yang semakin akurat dan terkomunikasikan 
dengan baik kepada semua pelaku transportasi terkait.

Mengingat infrastruktur transportasi pada umumnya merupakan investasi yang 
mahal, perlu waktu panjang dalam membangunnya, bersifat tetap/fix sehingga 
tidak mudah untuk dipindah, direncana ulang, dan dibangun ulang; maka 
ke depan dalam membangun infrastruktur transportasi sangat dibutuhkan 
perencanaan yang lebih kuat dengan memperhitungkan parameter-parameter 
(curah hujan, kecepatan dan perubahan arah angin, stabilitas dan daya dukung 
tanah, temperatur, tinggi gelombang, pasang-surut, gempa, dan lain-lain) 
yang lebih ketat agar mampu mengantisipasi dan memperhitungkan dampak-
dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang mungkin timbul.



135Daftar Pustaka 

DAFTAR PUSTAKA 

ACI,  Guidance Manual: Airport Green House Gas Emission Management, 
2009.

ACI, ACERT v 3.1, Do-It-Yourself Airport Green House Gas Inventory Tool 
ASEAN Green Ship Strategy 2020-2025, draft.

Climate Change Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective Adaptation 
in the Transportation Sector, http://adaptation.ntcan.gc.ca/perspective/
transport.

CORSIA Supporting Document, Corsia Eligible Fuels – Life Cycle Assessment 
Methodology, https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/
Documents/CORSIA Supporting Document_CORSIA Eligible Fuels_LCA 
Methodology.pdf.

Daniel Bongardt et al,  2013, Low-Carbon Land Transport, Policy Handbook, 
Routledge 2013.

Electric Cars’ Carbon Emissions Around the Globe, Shrink That Footprint, 
Lindsay Wilson,February 2013, http://shrinkthatfootprint.com/wp-content 
/uploads/2013/02/Shades-of-Green-Full-Report.pdf

Federal Aviation Administration (FAA), Fundamental of Noise and Sound, 
2019.

IATA, an Handbook on CORSIA, Second Edition, 2017.
ICAO, the First Edition of the International Standards and Recommended 

Practices, Environmental Protection  —  Carbon Offsetting and Reduction 
Scheme for International Aviation (CORSIA)  (Annex 16, Volume IV to 
the Convention on International Civil Aviation), adopted by the Council 
2018.

IMO Annex VI, Marpol, Chapter IV,  www.marpol-annex-vi-com.
IPCC, Fifth Assessment Report, 2014.
International Chamber of Shipping Shipping, World Trade and The Reduction 

of CO2 Emission, International Chamber of Shipping (ICS), 2014 Global 
Warming, A Very Short Introduction, Mark Maslin, 2009.

Kementerian ESDM, Permen No. 12 tahun 2015 tentang Penyediaan, 
Pemanfaatan dan Tata Niaga Biofuel, 2015.



136 Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Transportasi  (Udara, Laut, Darat, dan Kereta Api)

Peratururan Pressiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Emisi GRK, 2011.

Peraturan Presiden No. 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi 
GRK, 2011 .

Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan 
Produk Turunannya, 2009.

Roundtable on Sustainable Palm Oil, Principles and Criteria for The Production 
of Sustainable Palm Oil, 2013.

Scotland’s Climate Change Adaptation Framework-Transport, http://www.
scotland.gov.uk/Publications/2009.

Second IMO GHG Study, 2009.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 5th Assessment 

Report, 2014.
Third IMO GHG Study, 2014.
United States-Environmental Protection Agency, Adaptation | Climate Change 

– Health and Environmental Effects | US.EPA, http:// www.epa.gov/
climatechange/effects/adaptation.

Undang-undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, 2016
What’s the Difference Between Biodiesel and Renewable (Green Diesel), by 

Jesse Jin Yoon for Advance Niofuel USA ( http://www.advancedbiofuelsusa.
info/wp-content/uploads/2011/03/11-0307-Biodiesel-vs-Renewable_
Final-_3_-JJY-formatting-FINAL.pdf ).

 



137Tentang Penulis 

TENTANG PENULIS 

Wendy Aritenang Yazid, Ph.D.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik 
Sipil ITB tahun 1979, lalu S-2 (1986), dan S-3 
(1989) dari Department of Civil Engineering–
Imperial College of Science and Technology, 
University of London-UK.

Karier penulis sebagian besar pada institusi 
pemerintah; Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), Otorita Batam, Kementerian 
Riset dan Teknologi serta Kementerian Per-
hubungan. Pernah juga selama beberapa tahun 

membantu di Garuda Indonesia, anak perusahaan PLN, Perusahaan Air 
Minum, Perusahaan Energi, dan Konsultan Teknik Sipil.

Penugasan yang pernah diemban penulis antara lain sebagai Ka Biro 
Perencanaan BPPT, Deputi Ketua Otorita Batam, Deputi Menteri Riset dan 
Teknologi, Sekjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, Staf 
Ahli Menteri, Plt Ka Balitbang, dan Inspektur Jenderal.

Banyak terlibat langsung dalam isu lingkungan dan perubahan iklim pada  
sektor transportasi, terutama saat di Kementerian Perhubungan, Senior Aviation 
Environment Expert ICAO dan wakil Indonesia pada Alternative Fuel Task 
Force-Committee Aviation for Environmental Protection (CAEP), co-founder 
”Environmentcount”, serta anggota TCP (The Climate Leaders Project).

Selama beberapa tahun terlibat langsung pada bidang lingkungan terutama isu 
emisi dan perubahan iklim sektor transportasi termasuk partisipasi aktif dalam 
berbagai forum internasional bidang lingkungan, antara lain pada UNFCCC, 
ICAO, IMO, SLOCAT, RIO+20, dan beberapa forum Sustainable Transport.

Saat ini penulis juga anggota Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan 
Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penguji ahli untuk 
Lingkungan Transportasi pada Program Pascasarjana Studi Lingkungan UI, 
Tenaga Ahli Kepala BPPT, Tenaga Ahli tim RAN GRK Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara, expert Indonesia pada ICAO CAEP untuk Alternatif Fuel 
Task Group, GMTF (Global Market Based Task Force), dan Dewan Pembina 
Masyarakat Perkeretaapian (MASKA).


