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SARI 

 
Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia karena 
merupakan sektor penunjang aktivitas ekonomi. Sektor transportasi menggunakan energi yang cukup besar 
yaitu 29% dari total penggunaan energi dan 99,9% dari energi yang digunakan berupa bahan bakar minyak 
(BBM) pada tahun 2012. Penggunaan BBM yang berbasis energi fosil ini akan menghasilkan emisi gas 
rumah kaca (GRK) yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Pemerintah terus melaksanakan 
pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan perekonomian yang rendah karbon (low 
carbon economy). Sektor transportasi perlu mendukung pembanguan berwawasan lingkungan tersebut 
melalui pemanfatan bahan bakar dan teknologi alternatif dengan faktor emisi GRK yang lebih rendah. Model 
kebutuhan dan penyediaan energi di sektor transportasi merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi 
berbagai opsi dalam mengurangi emisi GRK jangka panjang. Dalam makalah ini akan dibahas konsep 
model tersebut yang saat ini sedang kembangkan berbasis model DECC 2050 Pathway Calculator. 
Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi emisi GRK di sektor tranportasi adalah 
dengan konsep ASIF (Activity, Structure, Intensity, and Fuel). 
 
Kata kunci: model, sektor transportasi, gas rumah kaca 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Republik Indonesia dan Department of Energy and 

Climate Change, United Kingdom (UK-DECC) 

sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang 

energi dengan menyelenggarakan pertemuan The 

1st UK-RI Energy Dialogue pada tanggal 30 

Oktober – 1 November 2012 di London. Hasil 

pertemuan tersebut disepakati kerja sama dalam 

pengembangan model energi Indonesia yang 

didasarkan pada model DECC 2050 Pathway 

Calculator. Model ini melakukan kalkulasi 

pemanfaatan energi dan emisi gas rumah kaca 

(GRK) yang berbasis open source. Dengan model 

ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi 

pilihan skenario atau pathway terkait dengan 

pemanfaatan energi serta implikasinya terhadap 

emisi GRK sampai tahun 2050. Model yang 

dibangun untuk Indonesia dinamakan Indonesia 

2050 Pathway Calculator dan dimulai pada bulan 

Pebruari 2014.  

 

Salah satu sektor yang dimodelkan dalam 

Indonesia 2050 Pathway Calculator adalah sektor 

transportasi. Berdasarkan data dari CDIEMR 

(2013), penggunaan energi di sektor transportasi 

pada tahun 2012 mencapai 310 juta SBM dengan 

pangsa tertinggi adalah penggunaan bahan bakar 

minyak (99,9%). Pangsa penggunaan energi di 

sektor transportasi mencapai 29% dari total 

penggunaan energi saat ini. Penggunaan energi di 
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sektor transportasi diprakirakan akan terus 

meningkat untuk jangka panjang (2012-2035) 

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6% per 

tahun (Sugiyono dkk, 2014). Peningkatan konsumsi 

energi final berbasis energi fosil akan 

menghasilkan emisi GRK yang menjadi salah satu 

penyebab pemanasan global. Kondisi ini 

mendorong pemerintah untuk menerapkan 

pembangunan dengan pendekatan ekonomi hijau 

(green economy). Pendekatan ini tidak lagi 

mengandalkan pembangunan ekonomi yang 

berbasis eksploitasi sumber daya alam dan 

mementingkan keuntungan jangka pendek, namun 

melaksanakan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan melalui pembangunan perekonomian 

yang rendah karbon (low carbon economy). Model 

yang akan dikembangkan sangat relevan dengan 

pendekatan ekonomi hijau tersebut. 

 

2. SEKTOR TRANSPORTASI 
 

Model merupakan abstraksi dari dunia nyata yang 

digunakan supaya dapat lebih mudah dalam 

menganalisis suatu persoalan. Dalam pembuatan 

model sektor transportasi harus mengacu pada 

kondisi sistem transportasi yang ada saat ini. 

Sektor transportasi merupakan sektor penunjang 

aktivitas ekonomi untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi antar wilayah dan mendorong pemerataan 

hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan KNRT 

(2006) mode transportasi dibagi menjadi 6 jenis 

yaitu moda transportasi jalan, kereta api, sungai, 

danau dan penyeberangan, laut dan udara. Moda 

transportasi membentuk sistem transportasi 

nasional dengan setiap mode mempunyai 

karakteristik teknis yang berbeda serta 

pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi 

geografis. Enam jenis moda transportasi tersebut 

dapat dirangkum sebagai berikut: 

• Transportasi jalan 

Moda ini melalui jalan raya (dengan sarana 

truk, bus, mobil penumpang, dan sepeda 

motor) serta untuk jenis kendaraan bus 

membutuhkan prasarana terminal.  

• Transportasi kereta api  

Moda ini melalui jalan rel (baik berupa rel 

tunggal maupun rel ganda) dengan sarana 

berupa lokomotif (baik yang diesel maupun 

elektrik) serta prasarana berupa stasiun kereta 

api. 

• Transportasi ASDP (Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan)  

Moda ASDP dapat menggunakan kapal RORO 

(roll on roll off) ataupun penggunakan speed 

boat dengan prasarana berupa dermaga. 

• Transportasi laut 

Moda ini menghubungkan wilayah antara pulau 

maupun antar negara melalui laut dengan 

sarana kapal (kapal jelajah atau cuising boat 

serta kapal dredger and tug) dan prasarana 

dermaga atau pelabuhan. Kapal jelajah terdiri 

dari kapal internasional, kapal antar pulau dan 

kapal non-schedule. 

• Transportasi udara 

Moda ini mempunyai sarana pesawat terbang 

(dengan jangkauan regional maupun 

internasional) dengan prasarana berupa 

bandara.  
 

Bahan bakar yang digunakan di sektor transportasi 

cukup beragam. Bahan bakar yang digunakan di 

sektor transportasi ada 14 jenis yaitu: avgas, avtur, 

premium, bio-premium, pertamax, bio-pertamax, 

pertamax plus, bio-solar, minyak tanah, minyak 

solar, minyak diesel, minyak bakar, bahan bakar 

gas, dan listrik. Moda transportasi jalan memiliki 

karakteristik yang mudah berubah, baik dalam 

tujuan perjalanan, jenis angkutan, maupun jenis 

bahan bakar yang digunakan. Sedangkan moda 

transportasi lainnya relatif tetap perjalanan setiap 

harinya, baik tujuan, jenis angkutan maupun bahan 

bakarnya. 

 

2.1. Pendapatan Domestik Bruto  
 

Peran sektor transportasi dalam pembentukan 

Pendapatan Domestrik Bruto (PDB) sebesar 3,8% 

dari total PDB nasional pada tahun 2013. 
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Perkembangan PDB sektor transportasi dalam 6 

tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 1. PDB 

sektor transportasi meningkat dari 72,8 Triliun 

Rupiah pada tahun 2007 menjadi 104,8 Triliun 

Rupiah pada tahun 2013 pada harga konstan tahun 

2000, atau meningkat rata-rata sebesar 6,3% per 

tahun. Pertumbuhan PDB sektor transportasi lebih 

tinggi dari pertumbuhan PDB nasional yang hanya 

sebesar 5,9% per tahun pada rentang waktu 

tersebut. Moda transportasi yang paling tinggi 

pertumbuhannya adalah moda transportasi udara 

dengan pertumbuhan sekitar 10,6% per tahun. 

Sedangkan pangsa terbesar dalam pembentukan 

PDB adalah mode transportasi jalan raya sebesar 

53% diikuti oleh transportasi udara (23%), jasa 

penunjang (13%), laut (6%), ASDP (3%) dan rel 

(1%). 

 

2.2. Penggunaan Energi 
 

Konsumsi energi di sektor transportasi didominasi 

oleh penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yaitu 

sebesar 99,9% sedangkan sisanya dipenuhi oleh 

gas dan listrik. Penggunaan setiap jenis bahan 

bakar untuk sektor transportasi ditunjukkan pada 

Tabel 2. Konsumsi energi meningkat dari 179 juta 

SBM pada tahun 2007 menjadi 310 juta SBM pada 

tahun 2012, atau meningkat rata-rata 11,6% per 

tahun. Pangsa penggunaan energi terbesar adalah 

premiun (termasuk bio-premium, pertamax, bio-

pertamax, dan pertamax plus) sebesar 53% diikuti 

oleh minyak solar (termasuk minyak diesel dan bio-

diesel) sebesar 39% dari total penggunaan energi 

di sektor transportasi pada tahun 2012. Pemakaian 

gas hanya terbatas pada moda transpotasi jalan di 

kota-kota besar yang tersedia jaringan pipa gas, 

sedangkan pemakaian listrik baru untuk angkutan 

kereta api commuter line dalam wilayah Jabotabek.  
 

Data rinci penggunaan enrgi per moda transportasi 

tidak tersedia secara statistik, sehingga perlu 

dilakukan perhitungan untuk memprakiraan 

besarnya penggunaan energi per moda 

transportasi. Berdasarkan data pasokan BBM dan 

gas setiap sektor dari Pertamina, data dari BPS, 

dan dari studi CRE-ITB (2001), PIE (2002) serta 

Sugiyono (2013, 2014) dapat diprakirakan pangsa 

penggunaan energi per moda transportasi pada 

tahun 2011 seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

Pada Gambar 1.(a) ditunjukkan bahwa pangsa 

moda transportasi jalan (termasuk kereta api) yang 

paling dominan dan mencapai 90%, diikuti oleh 

transportasi udara (7%), dan laut termasuk ASDP 

(3%). Sedangkan pada Gambar 1.(b) ditunjukkan 

pangsa penggunaan energi untuk moda 

transportasi jalan dan kereta api. 

 

2.3 Kebijakan Sektor Transportasi 
 

Kebijakan sektor transportasi yang terkait dengan 

perubahan iklim mengacu pada Peraturan Presiden 

No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Dalam 

melaksanakan RAN-GRK ini program utama yang 

dilaksanakan pemerintah adalah: 

 

Tabel 1. PDB sektor transportasi (triliun Rupiah harga konstan 2000) 
 

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** 

Angkutan Rel 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 

Angkutan Jalan Raya 30,9 32,4 34,2 36,0 38,3 41,1 44,3 

Angkutan Laut 9,3 8,8 8,9 8,9 9,2 9,5 10,1 

ASDP 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 

Angkutan Udara 12,4 13,0 14,6 17,3 19,8 21,5 22,7 

Jasa Penunjang Angkutan  17,1 17,2 18,4 19,3 20,7 21,8 23,4 

Total Sektor Transportasi 72,8 74,8 79,6 85,3 91,8 97,9 104,8 

Produk Domestik Bruto 1.964,3 2.082,5 2.178,9 2.314,5 2.464,6 2.618,9 2.770,3 

          Sumber: BPS (2014), Catatan: * angka sementara, ** angka sangat sementara 
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Tabel 2. Konsumsi energi final di sektor transportasi (ribu SBM) CDIEMR (2013) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gas 49 124 191 195 181 367 

Avgas  12 11 9 12 13 14 

Avtur  14.845 15.526 16.262 20.779 20.983 22.967 

Premium  98.847 111.377 121.226 130.486 144.330 160.910 

Bio Premium  326 257 617 0 0 0 

Pertamax 2.752 1.736 2.682 3.907 3.643 3.884 

Bio Pertamax 58 95 118 0 0 0 

Pertamax Plus  921 669 608 663 1.717 870 

Bio Solar  5.692 6.041 15.558 28.503 46.583 60.132 

Kerosene  22 18 11 6 4 3 

M. Solar 55.241 60.812 67.328 70.655 59.672 61.172 

M. Diesel  57 34 29 35 26 20 

M. Bakar  269 194 163 244 158 215 

Listrik 52 50 68 54 54 66 

Total 179.144 196.942 224.883 255.569 277.405 310.620 

 

 

 

90% 

3% 7% 

Jalan 

Laut 
Udara 

2011 (277 Juta SBM) 

 
 

(a) Per Moda Transportasi 

K. 

Penump. 

28% 

Bus 

6% 

Truk 

36% 

S.Motor 

29% 

KA 

1% 

2011: 249 Juta SBM 

 
 

(b) Moda Transportasi Jalan & KA Per Jenis Kendaraan 
 

  Keterangan: Mode transportasi laut termasuk ASDP, moda transportasi jalan termasuk kereta api (KA)  

 

Gambar 1. Prakiraan pangsa pengggunaan energi di sektor transportasi 

 



 

 

50   

                                                                                                                                   M&E Vol. 12, No. 4 Desember 2014 

Topik Utama 

- Peningkatan penghematan energi 

- Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel 

switching) 

- Peningkatan penggunaan energi baru dan 

terbarukan (EBT) 

- Pemanfaatan teknologi bersih untuk sarana 

transportasi 

- Pengembangan transportasi masal nasional 

yang rendah emisi, berkelanjutan, dan ramah 

lingkungan. 
 

Dalam menjalankan program tersebut diperlukan 

strategi yang sering dinamakan ASI (Avoid, Shift, 

and Improve) yang merupakan stategi untuk 

mengurangi emisi GRK di sektor transportasi. 

• Avoid: mengurangi kebutuhan perjalanan 

terutama di perkotaan (trip demand 

management) melalui pembenahan tata kota. 

Dalam membangun suatu kota perlu konsep 

compact city yang menyediakan fasilitas publik 

seperti sekolah, pusat perbelanjaan dan 

komersial dekat dengan permukiman. Strategi 

ini dapat mengurangi jarak atau jumlah 

perjalanan untuk setiap orang. 

• Shift: menggeser penggunaan kendaraan 

pribadi ke penggunaan transportasi publik atau 

dengan berjalan kaki. Trotoar perlu dibenahi 

sehingga dapat memberi kenyamanan bagi 

pejalan kaki. Strategi ini dapat mengurangi 

emisi per unit transportasi dengan berpindah 

dari sarana transportasi dengan konsumsi 

energi yang tinggi ke penggunaan sarana 

transportasi yang rendah konsumsi energinya.  

• Improve: meningkatkan efisiensi energi dengan 

menggunakan teknologi kendaraan bermotor 

yang lebih ramah lingkungan. Strategi ini dapat 

mengurangi emisi per kilometer perjalanan. 
 

Disamping kebijakan RAN-GRK tersebut, saat ini 

pemerintah juga melaksanakan kebijakan substitusi 

BBM ke penggunakan bahan bakar gas (BBG) 

untuk kendaraan umum serta kebijakan mandatori 

bahan bakar nabati (BBN) yang bisa berperan 

dalam menurunkan emisi GRK untuk jangka 

panjang. 

 

3. KONSEP MODEL 
 

Setiap model mempunyai kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Dalam membuat 

konsep model tentunya diusahakan supaya model 

mempunyai kelebihan sehingga dapat menangkap 

esensi dari dunia nyata. Beberapa asumsi yang 

diterapkan dalam model tentunya akan 

menyebabkan terjadinya kelemahan. Berikut ini 

akan dibahas berbagai aspek dalam pembuatan 

model serta kendala keterbatasan data. 

 

3.1. Konsep ASIF 
 

Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk 

menentukan emisi GRK di sektor transportasi 

adalah dengan konsep ASIF (Activity, Structure, 

Intensity, and Fuel) seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2. Activity merujuk pada aktivitas setiap 

teknologi transportasi yang dapat dinyatakan dalam 

penumpang-km maupun ton-km. Structure 

merupakan kesatuan dari pelayanan menggunakan 

teknologi transportasi, moda transportasi, serta 

kelas dari teknologi transportasi. Intensitas terkait 

dengan intensitas energi yang menyatakan jumlah 

energi yang digunakan satu jenis teknologi 

transportasi untuk melaksanakan aktivitas. Fuel 

merujuk pada bahan bakar yang digunakan oleh 

satu jenis teknologi transportasi.   

 

3.2. Data 
 

Data yang kurang lengkap dan kurang akurat 

merupakan kendala yang dialami dalam membuat 

model. Disamping itu data yang diperoleh dari satu 

institusi dengan institusi yang lain sering ada 

perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai contoh 

pangsa penggunaan bahan bakar di sektor 

transportasi berdasarkan data Kementerian 

Perhubungan adalah untuk moda transportasi jalan 

sebesar 88%, laut 7%, udara 4% dan kereta api 

serta ASDP sebesar 1%. Berdasarkan data 

Pertamina, pangsa penggunaan bahan bakar untuk 

moda transportasi jalan (termasuk kereta api) 

sebesar 90%, udara 7%, dan laut termasuk ASDP 

3%. Meskipun ada perbedaan, namun kedua data 
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merujuk pada hal sama yaitu moda transportasi 

jalan mendominasi penggunaan energi sehingga 

dapat diprakirakan bahwa emisi GRK di 

transportasi jalan raya yang paling besar 

peranannya. 

 

3.3. One Pagers dan Skenario 
 

Dalam model DECC 2050 Pathway Calculator 

dikenal terminologi one pagers. One pagers 

merupakan rangkuman satu halaman yang 

menyatakan skenario pengembangan jangka 

panjang sampai tahun 2050 untuk setiap sektor. 

Rangkuman ini harus diperiksa oleh para 

pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa 

skenario pengembangan jangka panjang yang 

ditetapkan merupakan opsi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam merangkum 

dinamika perilaku sektor transportasi ini menjadi 

one pagers, moda transportasi yang 

dipertimbangkan dibagi menjadi 3 moda, yaitu 

moda transportasi darat (jalan dan kereta api), 

moda transportasi laut, dan moda transportasi 

udara. Setelah mendapat masukan dari para 

pemangku kepentingan, diperoleh sembilan one 

pagers untuk sektor transportasi, dengan masing-

masing moda transportasi mempunyai tiga one 

pagers. Keseluruhan one pager yang akan 

dipertimbangkan dalam model mempunyai skenario 

jangka panjang berikut ini. 
 

a. Moda transportasi darat 

- Peningkatan transportasi publik 

- Penggunaan kendaraan beremisi rendah 

karbon 

- Pembangunan jalur kereta api rel ganda di 

Pulau Jawa 

b. Moda transportasi laut 

- Perbaikan infrastruktur pelayaran 

- Implementasi Program Pendulum 

Nusantara (konektivitas) 

- Integrasi antar moda transportasi darat, laut, 

udara 

c. Moda transportasi udara 

- Efisiensi operasi penerbangan 

- Penggunaan bio-avtur 

- Peremajaan pesawat. 
 

One pagers mencakup penjelasan skenario untuk 

setiap level serta trajectory jangka panjang yang 

akan dicapai untuk setiap level sampai tahun 2050. 

Ada empat level dalam satu one pager, yaitu level 

1 yang merupakan skenario business as usual; 

level 2 merupakan skenario dengan rencana 

proyek maupun kebijakan yang sudah jelas 

pelaksanaannya; level 3 merupakan skenario 

dengan menjalankan kebijakan pemerintah untuk 

jangka panjang seperti Kebijakan Energi Nasional 

 

Emisi GRK  

Sektor Transportasi 

g 

Activity:  

pnp-km;  ton-km 
Structure 

Intensity:  

l/pnp-km;   

l/ton-km 

Fuel:  
g/l 

Ketersediaan pelayanan, 

efisiensi, keselamatan, 

dan biaya 

Ketersediaan bahan bakar 

rendah karbon, keandalan, 

dan biaya 

Akses,  

perencanaan dan tata kota 

Karakteristik teknologi, 

driving cycle, perilaku 

mengemudi, beban / 

penumpang 

 
 

Gambar 2. Konsep ASIF untuk perhitunga emisi GRK 

                                             Sumber: Diadaptasi dari Cordeiro (2009) 
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(KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional 

(RUEN); serta level 4 yang merupakan skenario 

paling optimis untuk mencapai pengurangan emisi 

GRK secara maksimal. 
 

Berdasarkan pembahasan dalam stakeholder 

consultation dan focus group discussion (FGD), 

beberapa one pagers direvisi dan disederhanakan 

tanpa mengurangi fungsi utama model. Ada 

beberapa parameter yang perlu untuk dimasukkan 

dalam model, diantaranya adalah penggunaan 

teknologi transportasi advance seperti hybrid 

electric vehicle dan fuel cell vehicle. Pelayanan 

transportasi antar wilayah yang mendorong dan 

meningkatkan perdagangan antar wilayah 

memungkinkan perpindahan moda untuk 

transportasi barang dari transportasi jalan ke kereta 

api atau laut. Parameter perpindahan moda untuk 

transportasi barang ini perlu juga diakomodasi 

dalam model. Berdasarkan masukan tersebut 

kemudian dirangkum dalam one pagers dengan 

tetap mempertahankan kesederhanaan model 

serta tetap mengakomodasi parameter yang 

berpengaruh besar terhadap pengurangan emisi 

GRK maka one pagers berikut yang selanjutnya 

dimodelkan.  
 

a. Peralihan moda transportasi penumpang 

Kendaraan bermotor yang ada saat ini masih 

didominasi oleh penggunaan mobil pribadi dan 

sepeda motor. Pemerintah mendorong 

peralihan moda transportasi dari penggunaan 

kendaraan pribadi ke transportasi publik untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan 

mengurangi emisi GRK. 
 

b. Teknologi kendaraan rendah emisi untuk 

transportasi penumpang 

Pemerintah mendorong substitusi dari 

penggunaan BBM ke penggunaan bahan 

bakar gas (BBG) dan bahan bakar nabati 

(BBN) yang lebih rendah emisinya. 
 

c. Kendaraan penumpang beremisi nol 

Teknologi kendaraan penumpang yang 

beremisi nol mencakup kendaraan 

berteknologi listrik dan fuel cell berbahan bakar 

hidrogen perlu dikembangkan untuk jangka 

panjang. 
 

d. Peralihan moda transportasi barang 

Peralihan moda transportasi barang dari moda 

transportasi jalan raya ke moda transportasi 

yang lebih efisien seperti kereta api dilakukan 

melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, 

pembangunan rel ganda dan perluasan 

jaringan rel kereta api. Sedangkan peralihan 

moda ke transportasi laut dilakukan dengan 

menerapkan konsep Pendulum Nusantara. 
 

e. Bahan bakar alternatif untuk transportasi 

barang 

Saat ini telah dilakukan uji coba penggunaan 

BBG untuk kapal laut guna meningkatkan 

efisiensi penggunaan energi dan mengurangi 

emisi GRK. Sedangkan penggunaan BBM 

untuk transportasi barang melalui jalan raya 

dapat dikurangi dengan menggunakan 

teknologi kendaraan berbasis BBN yang sudah 

ada saat ini maupun menggunakan teknologi 

flexible fuel vehicle. 
 

f. Efisiensi operasional penerbangan 

Efisiensi dicapai melalui peningkatan 

keefektifan pengaturan lalu lintas udara, 

perbaikan manajemen operasional bandara, 

penambahan landasan pacu, dan peremajaan 

armada. 

 

4. PENUTUP 
 

Pembuatan model transportasi memerlukan 

ketelitian sehingga dapat menangkap esensi dari 

dinamika sektor tranportasi sesuai dengan dunia 

nyata. Model yang dibuat tentunya mempunyai 

kelebihan dan kekurangan namun demikian 

diharapkan model dapat membuat abstraksi yang 

sederhana namun menyeluruh sehingga dapat 

digunakan untuk menganalisis suatu persoalan 

dalam hal ini mengurangi emisi GRK. Dalam 

pembuatan model akan sering menghadapi 

beberapa kendala seperti data yang kurang 

lengkap dan kurang akurat. Hal ini dapat diatasi 
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dengan membuat beberapa asumsi berdasarkan 

studi-studi yang terkait. Pendekatan yang paling 

banyak digunakan untuk menentukan emisi GRK di 

sektor transportasi adalah dengan konsep ASIF 

(Activity, Structure, Intensity, and Fuel). 
 

Sektor transportasi yang paling besar dalam 

menggunakan bahan bakar adalah moda 

transportasi jalan. Transportasi jalan perlu 

mendapat perhatian yang serius karena berpotensi 

besar dalam melakukan efisiensi penggunaan 

energi serta menurunkan emisi GRK untuk jangka 

panjang melalui pemanfaatan teknologi maupun 

melakukan substitusi bahan bakar. Dari sisi bahan 

bakar, BBM merupakan faktor kunci dalam 

menurunkan emisi GRK di sektor transportasi masa 

mendatang. Substitusi BBM dengan bahan bakar 

yang rendah emisi seperti penggunaan BBG dan 

BBN merupakan salah satu opsi untuk menurunkan 

emisi GRK. Skenario pengembangan sektor 

transportasi untuk jangka panjang dinyatakan 

dalam one pagers. Ada enam one pagers yang 

merupakan rangkuman satu halaman yang 

menjelaskan skenario untuk setiap level serta 

trajectory jangka panjang yang akan dicapai untuk 

setiap level sampai tahun 2050. 
 

Model saat ini masih terus dikembangkan dan 

masih perlu mendapat masukan dari para 

pemangku kepentingan melalui stakeholder 

consultation maupun FGD yang secara rutin 

diselenggarakan. Model diharapkan nantinya dapat 

secara interaktif dimanfaatkan oleh para pemangku 

kepentingan untuk mengevaluasi berbagai opsi 

kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh 

pemerintah. 
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