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ABSTRAK

Perencanaan Energi Nasional Opsi Nuklir. Pengembangan perencanaan energi
adalah bagian dari pembangunan yang berkelanjutan clan diarahkan untuk mendukung
target-target pembangunan nasional. Tujuan studi yang telah dilakukan adalah untuk
mendukung perencanaan nasional clan proses pengambilan keputusan di bidang energi
clan kelistrikan Indonesia dengan opsi nuklir untuk periode 1998-2027. Studi ini
melakukan perkiraan secara rinci tentang proyeksi kebutuhan energi (demand) untuk
berbagai sektor ekonomi di beberapa wilayah dengan menggunakan simulasi model
MAED yang didasarkan pada skenario ekonomi clan kependudukan. Optimasi
penyediaan energi (supply) di masa datang dilakukan dengan modul MARKAL clan
memperhatikan semua sumber daya energi yang tersedia serta penggunaan
teknologinya. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa kebutuhan energi final di
Indonesia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat, dari 4028,4 P J pada 1997 menjadi
8145,6 PJ pada akhir studio Dengan melakukan studi sensitivitas, diperkirakan bahwa
energi nuklir sudah bisa memberikan kontribusinya dalam sistem kelistrikan Jawa-Baii
pada sekitar tahun 2016.

ABSTRACT

National Energy Planning with Nuclear Option. Energy planning development is a
part of the sustainable development that supports the attainment of national
development goals. The objective of the study is to support the national planning and
decision-making process in the energy and electric sector in Indonesia with nuclear
option for period of 1998-2027. This study performs the provision of detailed economic
sector and regional energy demand projection by MAED simulation model based on the
economic and population scenarios. The optimization of the future energy supply such
as electricity supply taking all known Indonesian energy sources and all relevant
technologies into consideration by MARKAL Model. The results shows that Indonesia's
need for final energy is forecasted to increase two times, from 4028,4 PJ at the
beginning of study become 8145,6 PJ at the end of study. Performing the sensitivity
study, it is predicted that nuclear energy could be introduced in the ava-Bali electricity
grid about year 2016.

PENDAHULUAN

Perencanaan energi merupakan dasar kebijakan yang perlu diperhatikan dalam

rangka melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan yang seimbang clan merata

untuk mencapai masyarakat yang arlit clan makmur. Oleh sebab itu peranan energi

menjadi sangat penting, khususnya untuk mendukung proses industrialisasi. baik
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sebagai bahan baku maupun bahan bakar

kesejahteraan dan standar hidup masyarakat.
industri, yang dapat meningkatkan

Sudah kita ketahui bersama bahwa peningkatan kebutuhan clan penyediaan

energi adalah suatu realitas clan menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan untuk

mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Energi adalah penggerak

aktivitas suatu bangsa, tanpa energi yang cukup maka kebebasan clan kemerdekaan

suatu negara tidak akan tercapai.

clan tingkat konsumsi energi yang rendah. Diharapkan untuk mencapai kualitas hidup

yang lebih tinggi, akan dib,utuhkan sejumlah besar energi khususnya energi listrik untuk

mendukung pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Dalam rangka memenuhi peningkatan kebutuhan energi nasional yang cepat,

maka akan menjadi sangat sulitjika hanya tergantung pada bahan baku energi yang ada

saat ill, terutama minyak bumi yang semakin terbatas. Dengan situasi yang demikian,

maka diperlukan pengembangan clan penganeka-ragaman sumber bahan baku energi

baik yang berasal dari energi fosil maupun energi terbarukan termasuk energi nuklir.

Indonesia.

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Mengingat pentingmya peranan energi untuk mendukung pembangunan nasional

yang berkelanjutan, maka implementasi pengembangan energi dilakukan dengan

pendekatan integral ke semua sektor pembangunan dengan memperhatikan aspek

konservasi clan daya dukung kapasitas lingkungan. Pendekatan ke semua sektor

pembangunan ini diharapkan juga dilakukan dengan penggunaan potensi sumber daya

alaIn

mendapatkan nilai tambah maksimum melalui optimasi penggunaan seluruh potensi

24



Prosiding Seminar Nasional ke-8 Teknologi don Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir
Jakarta. 15 Oktober 2002 ISSN: 0854 -2910

sumber daya energi yang tersedia clan dapat diusahakan saat ini di Indonesia tanpa

pengecualian.

Agar supaya pengembangan sumber clara energi dapat mendukung program

pembangunan nasional jangka panjang di masa datang dengan mempertimbangkan

perubahan strategis di bidang lingkungan clan globalisasi ekonomi dunia, maka telah

diambil suatu kebijakan menyeluruh clan terintegrasi yang tertuang dalam Kebijakan

Umum Bidang Energi (KUBE) yang meliputi lima prinsip kebijakan, yaitu Diversifikasi

Energi, Intensifikasi Energi, Konservasi Energi, Mekanisme Pasar clan Kebijakan

Lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan suatu studi perencanaan energi nasional yang

komprehensif untuk berbagai macam sumber clara energi khususnya untuk

pembangkitan kelistrikan di Indonesia.

PERENCANAAN ENERGI NASIONAL

Studi perencanaan energi nasional yang komprehensif untuk berbagai macam

daya energi khususnya untuk pembangkitan kelistrikan di Indonesiasumber

dilaksanakan oleh suatu tim nasional yang terdiri daTi beberapa instansi pemerintah dan

non-pemerintah, antara lain: Direktorat lenderal Listrik dan Pengembangan Energi

(DJLPE), Direktorat lenderal Minyak dan Gas Bumi (DJMIGAS), Badan Tenaga

Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Badan Pusat Statistik Nasional (BPS),

PT. PLN (Persero) dan Organisasi Non-Pemerintah.

Studi perencanaan energi dilaksanakan dibawah supervisi International Atomic

Energy Agency (IAEA), mengingat bahwa studi tersebut menggunakan perangkat lunak

komputer yang dikembangkan oleh IAEA, yaitu: studi perencanaan kebutuhan

(demand) energi menggunakan program MAED (Model for Analysis of Energy

Demand) dan studi penyediaan (supply) energi menggunakan program MARKAL

(Market Allocation)

Untuk memperoleh gambaran yang konsisten clan komprehensif tentang situasi

ekonomi clan energi Indonesia di masa datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah

pelaksanaan pekerjaan yang terintegrasi, yaitu:

Penentuan data dasar tentang populasi, ekonorni dan energi nasional

Estimasi skenario yang wajar tentang pertumbuhan populasi dan ekonomi untuk semua

sektor pembangunan di masa datang
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Proyeksi rinci tentang kebutuhan energi regional per sektor kegiatan pembangunan di

.

masa datang dengan menggunakan sirnulasi model MAED, yang didasarkan pada

skenario pertumbuhan ekonomi sektoral clan pertumbuhan populasi

Optimasi penyediaan energi di masa datang, khususnya penyediaan listrik di Wilayah

.

Jawa-Bali dengan mempertimbangkan sumber daya energi Indonesia clan jenis

teknologi terkait ke dalam model MARKAL sesuai skenario yang ditentukan.

Sesuai dengan langkah-langkah tersebut di atas, clan berdasarkan pendapatan

domestik bruto per kapita di Indonesia (GDP/kapita), maka kebutuhan energi Indonesia

akan dapat wproyeksi, dimana proyeksi tersebut akan dibagi menjadi empat wilayah,

yaitu: Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan clan Pulau-pulai lainnya. Hasil proyeksi

kebutuhan energi regional clan sektoral akan berupa energi tersediakan (final energy)

clan hanya sektor kelistrikan yang akan berupa energi termanfaatkan (useful energy).

Hasil proyeksi kebutuhan energi oleh model MAED akan digunakan sebagai masukan

studi optimasi penyediaan energi oleh model MARKAL (Gambar I).

!~
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Gambar 1. Aliran Kerja Studi Perencanaan Energi
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DATA DAN SKENARIO STUDI KEBUTUHAN ENERGI (DEMAND)

Demografi

Statistik data kependudukan tahun dasar studi 1997 ditentukan atas basil sensus

kependudukan nasional tahun 1990 daD tahun 2000 (BPS)

Peramalan laju pertumbuhan penduduk regional sampai tahun akhir studi 2025

didasarkan pada kecenderungan masa lalu untuk setiap propinsi clan

keterkaitannya dengan otonomi daerah di masa mendatang (Gambar 2)

Data kependudukan tersebut dirinci menjadi data kependudukan Kota Besar,

Urban clan Peclesaan.
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Gambar 2. Populasi Regional (kumulatit)

Ekonomi

Statistik data ekonomi makro untuk tahun dasar studi 1997 didasarkan pada

data BPS.

Data pertumbuhan ekonomi makro untuk tahun 2000 sId 2005 didasarkan pada

data BAPPENAS, clan untuk tahun selanjutnya sampai dengan akhir studi

didasarkan pada data BPS tentang kecenderungan masa lalu untuk setiap
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propinsi clan keterkaitannya dengan otonomi daerah di masa mendatang

(Gambar 3).

Pertumbuhan ekonomi makro tersebut di atas yang didasarkan pada data BPS

secara rinci memperhitungkan sektor -sektor pertumbuhan ekonomi
yang

mengkonsumsi energi, yaitu: Pertanian, Konstruksi, Pertambangan, lndustri

pengolahan, Energi clan Jasa termasuk Jasa Transportasi. Sedangkan industri

pengolahan masih dirinci lagi menjadi: Bahan dasar clan kimia, Permesinan clan

peralatan, tekstil clan makanan, clan Kerajinan tangan clan lain-lain.

Sedangkan sektor pemakai energinya dibagi menjadi: Pertanian, Konstruksi

Pertambangan, lndustri pengolahan, Transportasi, Rumah tangga clan Jasa

Pemerintah secara bertahap akan menerapkan aturan-aturan yang berlaku cli

pasar bebas ASEAN, ASIA-P ASIFIK clan WTO

Otonomi daerah akan mempengaruhi pertumbuhan clan penyebaran ekonomi

nasional secara lebih merata.

Tahun pembanding 1997

Gambar 3. Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Regional (%/tahun)
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Standar Hidup

Telah diketahui bahwa tingkat standar hidup sangat memepengaruhi konsusmsi

energi, semakin tinggi standar hidup seseorang maka semakin tinggi pula konsumsi

energi yang diperlukan. Untuk pengembangan skenario standar hidup (life style)

ditinjau terhadap perkembangan jumlah orang per rumah tangga, kepemilikan

mobil/kendaraan, mobilitas, elektrifikasi penggunaan peralatan elektriklelektronik,

penggunaan AC clan pemanas air

Teknologi

Skenario aspek teknologi didasarkan atas penggunaan/pemanfaatan teknologi di

bidang energi untuk meningkatkan pembangunan disetiap sektor yang terkait pada:

intensitas energi, efisiensi sumber clara alam clan konsumsi bahan bakar.

DATA DAN SKENARIO STUDI PENYEDIAAN ENERGI (SUPPLI')

Untuk studi penyediaan energi, sesuai karakteristik program MARKAL, masa

studi dibagi menjadi 6 periode dari tahun 1998 sampai dengan 2027 seperti terlihat pada

Gambar 4

Studi penyediaan energi dilakukan dengan memperhatikan data clan asumsi

sebagai berikut:

-Kebutuhan energi (demand) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan

ekonomi di masa datang

Ketersediaan sumber daya energi domestik yang ada pada saat ini, baik yang berupa

cadangan terbukti yang sudah diproduksi maupun cadangan potensial yang dapat

menghasilkan sumber daya energi di masa datang

Pengembangan teknologi produksi clan transportasi sumber daya energi domestik di

masa datang

Eksport dan import sumber daya energi

Harga bahan baku energi

Beban daya listrik PLN dan listrik swasta serta daya listrik yang dibangkitkan

sendiri oleh pelaku ekonomi (captive power atau auto generation).
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Garnbar: 4. Masa dan Periode Studi Penyediaan Energi

Pada studi ini dikembangkan dua buah skenario yang didasarkan pada harga minyak

duma (Tabell), yaitu:

-Skenario lEA: skenario harga minyak bervariasi berdasarkan harga proyeksi minyak

hasil proyeksi lembaga International Energy Agency (lEA)

Skenario

,OW: 

skenario harga minyak konstan berdasarkan hasil studi BPPT

Pada studi ini juga dikembangkan beberapa kasus sebagai analisis sensitivitas, sebagai

berikut

Kasus LOWI000: skenario LOW untuk tingkat diskon 10% tanpa pengurangan

ernisi CO2

Kasus lEAl 000: skenario lEA untuk tingkat diskon 10% tanpa pengurangan emisi

co:
Kasus IEA1001: skenario lEA untuk tingkat diskon 10% dengan pengurangan emisi

CO2 

sebesar 1 %

Kasus IEA1002: skenario lEA untuk tingkat diskon 10% dengan pengurangan emisi

CO2 sebesar 2%

Kasus lEAl 003: skenario lEA untuk tingkat diskon 10% dengan pengurangan emisi

CO2 sebesar 3%

Kasus Nuklir: penggunaan teknologi reaktor nuklir generasi mendatang.
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Hydro Power
Geothermal Power

MW
MW

15804
9562

4531
5331

21661
0

33678
4765

75674
19658

Tabel 3. Karakteristik Pembangkit Listrik yang Dikompetisikan.

Tabel4. Karakteristik Pembangkit Listrik Nuklir Generasi Mendatang.
Parameter Unit Plant I Plant II Generic I Generic II Generic III

Source of Data
Pakistan

China

Ix600

33.96

0.56

2000

703

30

70

33

0.458

Korea
KSNIOOO

Ixl,OOO

62.44

Nukem
API000

lxl,OOO

34.5

0.57

1,450

510

40

85

35

0.456

NukClll

AP600

1x600

39.8

0.98

1,750

550

40

85

34.5

0.456

Afsel
PBMR
lx114

43.1

1.47

1,275

250

20

93

42

0.386

1,637

623

35

75

35.1

0.416

Net Capacity MWe

Fixed O&M Cost US$/kW/a

Variable O&M Cost US$/MWh

Base Investment Cost US$/kW

Interest during Constructi. US$/kW

Life 'lime a

Capacity Factor %

Efficiency %

Fuel Cost US$/GJ-fueJ

TOTAL GENERA'DON
COST mills/kWh 57.854 49.438 37.368 42.705 31.443
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BASIL STUDI

Pemakaian total kebutuhan energi final di Indonesia mengalami kenaikan sekitar

2 kali lipat dari 4028,4 PJ pada awal studi menjadi 8145,6 PJ pada akhir studi, dimana

urutan sektor berdasarkan besarnya pemakaian energi final tidak ada perubahan selama

masa studi yaitu sektor industri, rumah-tangga, transportasi danjasa (Gambar 4)

Ditinjau dari penyebaran pemakaian energi di 4 wilayah, maka wilayah Jawa-

Bali masih mendominasi kebutuhan energi nasional, yaitu berubah dari 63% di awal

studi menjadi 60% pada akhir studi (Gambar 5).

Gambar 6 menujukkan peningkatan energi listrik di Indonesia yang meningkat

sekitar 3,5 kali lip at dari 382 PI pada awal studi menjadi 170!) PI pada akhir studio

Sedangkan di wilayah Iawa-Bali diperkirakan akan meningkat dari 271 PI pada awal

studi menjadi 950 PI pada akhir studi (Gambar 7).

Gambar 4. Total Kebutuhan Energi Final per Jenis Energi di Indonesia (pJ)
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Gambar 5. Total Kebutuhan Energi Final per Wilayah di Indonesia (PJ)

Garnbar 6. Neraca Penyediaan Energi Listrik Nasional (TWh).
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Gambar 7. Neraca Penyediaan Energi Listrik Jawa-Bali (TWh).

KESIMPULAN

.

Kebutuhan energi primer di Indonesia akan meningkat lebih dari 100% pada akhir

masa studi, sedangkan kebutuhan energi listriknya meningkat hampir

350%.Pembangkit Listrik Nuklir akan layak secara tekno-ekonomi untuk

dioperasikan di Indonesia, khususnya wilayah Jawa-Bali pada sekitar tahun

20 16.Faktor pemilihan teknologi dan perhatian terhadap lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan akan mempercepat penggunaan teknologi pembangkit

listrik nuklir.

Perlu dilakukan pendekatan sosial-politik-budaya untuk menerapkan teknologi

pembangkit teknologi nuklir.
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