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ABSTRAK

Kebutuhan listrik diproyeksikan terus meningkat dan harus direspons dengan
pembangunan pembangkit listrik baru. Pengoperasian pembangkit listrik
berkonstribusi pada dampak lingkungan akibat emisi yang ditimbulkan. Indonesia
sebagai salah satu negara pendukung VNFCCC telah menargetkan pengurangan
emisi gas rumah kaca dari sebesar 26% menjadi 29% pada tahun 2030. Salah satu
dari 11 multikriteria yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pembangkit baru ada/ah
kemampuannya untuk mereduksi emisi karbon dioksida (C02). Oleh karena itu,
diperlukan analisis. keekonomian pembangkit listrik dengan memasukkan isu
lingkungan. Penelitian ini bertujuan membandingkan keekonomian PL TN dengan
PL TV batu bara dengan mempertimbangkan ketidakpastian pajak karbon yang dapat
terjadi pada PL TV batu bara. PL TN dan PL TV teknologi Korea yang dijadikan rujukan
adalah APR 1400 dan PLTV 766 MWe. Studi dilakukan dengan analisis deterministik
terlebih dahulu, dengan menghitung biaya pembangkitan listrik teraras (Ievelized cost
of electricity, LCOE). Selanjutnya dilakukan analisis probabilistik yang mensimulasikan
ketidakpastian pajak karbon dan dilihat pengaruhnya pada LCOE PL TU batu bara.
Analisis probabilistik dilakukan dengan teknik Monte Carlo. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dengan pendekatan detenninistik diperoleh LCOE PL TN dan
PL TV batu bara masing-masing 6,02 sen VSOlkWh dan 5,47 sen VSO/kWh. Setelah
dilakukan simulasi pajak karbon, nilai LCOE PLTU batu bara akan berupa sebuah
rentang nilai 6,92 ± 0,60 sen VSOlkWh dan probabilitas terjadinya LCOE PL TV batu
bara > BPP Pulau Jawa (6,50 sen USO/kWh) ada/ah 25%.

Kata kunei: keekonomian, PLTN, PLTU batu bara, ketidakpastian, pajak karbon

ABSTRACT

Comparative Study of The Economy of Large Scale Nuclear Power Plant and
Coal Fired Power Plant by Considering Carbon Tax Uncertainty. The electricity
demand is projected to increase and should be responded with the construction of
new power plants. The operation of the power plant will contribute to the
environmental impact due to emissions generated by the power plants. Indonesia as
one of the VNFCCC support countries has targeted the reduction of greenhouse gas
emissions from 26% to 29% by 2030. One of the 11 multicriteria expected to be
fulfilled by the proposed new plant is the ability to reduce carbon dioxide (C02)
emissions. Therefore, it is important to analyze the economics of the conventional
fired power plants by incorporating environmental issues. This study aims to compare
the economics of nuclear power plants (NPP) and coal-fired power plants (CFPP) by
considering the uncertainty of the carbon tax that can occur in CFPP. The NPP and
CFPP from Korean Technology used as the reference plant are NPP APR 1400 and
CFPP with capacity of 766 MWe. The study was conducted by deterministic analysis
first, by calculating the economics of NPP and CFPP which is the levelized cost of
electricity (LCOE) parameter. Furthermore, a probabilistic analysis that simulates the
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uncertainty of the carbon tax and its effect on CFPP's LCGE was carried out. The
probabilistic analysis was performed with the Monte Carlo technique. The results
showed that the deterministic approach obtained LCGE NPP and CFPP of 6.02 cents
USOI kWh and 5.47 cents USOlkWh, respectively. After the carbon tax simulation, the
value of LCGE of CFPP is in a range of 6.92 ± 0.60 cents USOlkWh and the
probability of LCGE CFPP > BPP Java (6.50 cents USOlkWh) is approximately 25%.

Keywords: economy, NPP, CFPP, uncertainty, carbon ta'!:

PENDAHULUAN

K etersediaan energi (tak terkecuali energilistrik) dalam jumlah memadai
merupakan input penting bagi

terlaksananya pembangunan suatu negara,
yang selanjutnya akan memacu pertumbuhan
ekonomi dan mendorong tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan
kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, kebutuhan energi listrik Indonesia
diproyeksikan akan terus meningkat. Dengan
proyeksi skenario tinggi, konsumsi energi listrik
akan meningkat dari 245 TWh pada tahun 2015
menjadi 628 TWh pad a 2025 dan 2.710 1Wh
pada 2050 [1]. Proyeksi yang terus meningkat
ini tentu saja harus direspon pada sisi pasokan
(suplai) dengan pembangunan pembangkit
listrik baru. Kapasitas pembangkit tenaga listrik
dikembangkan dengan tetap memper
timbangkan kebijakan pemerintah, misalnya
program percepatan 35.000 MW dan
pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
[2,3]. Selain itu, hal yang harus diperhatikan
dalam tautan pemenuhan kebutuhan energi
listrik adalah bahwa pengoperasian pembangkit
listrik juga akan berkonstribusi pada dampak
lingkungan akibat emisi yang ditimbulkan oleh
pembangkit listrik berbahan bakar konvensional
(batu bara, minyak, dan gas bum i). Hal ini
sejalan dengan salah satu isu yang turut
diangkat dalam Rencana Induk Riset Nasional
2015-2045 khususnya bidang penciptaan dan
pemanfaatan EBT. Isu tersebut menyatakan
bahwa segi lingkungan dikhawatirkan
berdampak negatif akibat pembangunan dan
pengoperasian PLTU batu bara yang belum
menggunakan teknologi batu bara bersih [4].

Indonesia sebagai sa~ah satu negara
pendukung Conference of Parties (COP) ke-21
dari Konvensi Kerangka Kerja PBB Untuk
Perubahan iklim (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC)
yang berlangsung di Paris pada 30 November
13 Desember 2015, telah menargetkan
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pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari
sebelumnya sebesar 26% menjadi 29% pada
tahun 2030 [5]. Dalamlaporan First Nationally
Determined Contribution (NDC) Republic of
Indonesia yang dikirim ke UNFCCC
memproyeksikan bahwa emisi C02 akan
meningkat dari sebesar 1.334 Juta ton C02
pada tahun 2010 menjadi sebesar 2.869 juta
ton pad a 2030. Indonesia menetapkan 2
skenario target pengurangan emisi C02, yaitu
sebesar 834 juta ton atau 29% (skenario CM1
atau tanpa bantuan internasional) dan sebesar
1.081 juta ton atau 38% (skenario CM2 atau
dengan bantuan internasional) [6]. Selain itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017

tentang Rencana Umum Energi Nasional juga
telah mengamanatkan beberapa keinginan
dalam bentuk multikriteria yang diharapkan
dapat dipenuhi oleh pembangkit-pembangkit
baru yang akan diusulkan. Salah satu dari 11
kriteria yang diamanatkan oleh RUEN tersebut
adalah kemampuan pembangkit yang diusulkan

untuk dapat mereduksi emisi C02 [7]. PLTN
sebagai salah satu pembangkit yang bersih dari
emisi C02 diharapkan mampu memenuhi
multikriteria yang diamanatkan oleh RUEN
tersebut.

Dalam mengemban amanat RUEN
tersebut, menjadi penting untuk dilakukan
analisis keekonomian pembangkit listrik
berbahan bakar konvensional dengan
memasukkan isu lingkungan. Beberapa
penelitian yang memasukkan isu lingkungan
dalam pembangkitan listrik telah dilakukan,
khususnya' terkait internalisasi biaya
eksternalitas dalam perhitungan biaya
pembangkitan listrik [8,9,10,11,12]. Penelitian
ini dikhususkan pada internalisasi pajak karbon
pada perhitungan biaya pembangkitan listrik.
Tujuan penelitian ini adalah membandingkan
keekonomian PLTN dengan PLTU batu bara
dengan mempertimbangkan ketidakpastian
pajak karbon (carbon tax) yang dapat terjadi
pada PLTU batu bara. PLTN yang dijadikan
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pembangkit rujukan adalah PLTN teknologi.
Korea skala besar (APR 1400), sedangkan
PLTU yang dijadikan rujukan adalah PLTU
teknologi Korea dengan daya 2 x 766 MWe.
Studi dilakukan dengan analisis deterministik
terlebih dahulu, dengan menghitung
keekonomian PLTN dan PLTU batu bara.
Parameter keekonomian yang dihitung adalah
biaya pembangkitan listrik teraras atau
leve/ized cost of electricity (LCOE).
Selanjutnya dilakukan analisis probabilistik
y~mg mensimulasikan ketidakpastian pajak
karbon dan dilihat pengaruhnya pada
keekonomian PLTU batu bara. Analisis
probabilistik dilakukan dengan teknik Monte
Carlo, dengan bantuan peranti lunak @Risk.
Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi para pemangku kepentingan
dalam mengambil keputusan terkait opsi
pembangkit listrik yang diusulkan untuk
memenuhi kebutuhan energi listrik yang
diproyeksikan akan terus meningkat.

DASARTEORI

Pajak Karbon

Dalam terminologi OECD, pajak karbon
dinyatakan sebagai tingkat karbon efektif
(effective carbon rate, ECR) dan didefinisikan
sebagai jumlah pajak karbon, pajak khusus
untuk penggunaan energi (terutama cukai), dan
biaya perizinan atas emisi yang dapat
diperdagangkan, yang dinyatakan dalam EUR
per ton emisi C02. Biaya emisi karbon ini
merupakan biaya yang harus ditanggung oleh
pengguna energi sebagai hasil kebijakan
berbasis pasar sehingga berakibat pada
meningkatnya harga relatif dari energi [13].
Pada intinya, biaya pajak karbon ini merupakan
biaya yang terkait dengan produksi C02 (dalam
USDlton) yang terlepas dari operasional
teknologi energi, baik yang terjadi karena
penyerapan emisi karbon maupun
pemberlakuan pajak emisi [14].

Greenpeace mencatat bahwa sebelum
kalkulasi internalisasi biaya kesehatan dan C02
/pemanasan global, maka biaya listrik dan batu
bara barulah sebesar 51,22 USD/MWh. Angka
tersebut lebih kecil daripada biaya investasi dari
berbagai jenis energi terbarukan, kecuali panas
bumi. Sebagai pembanding, biaya energi angin
baik onshore maupun offshore masing-masing
sebesar 78,25 USD/MWh dan 123,55
USD/MWh. Namun, biaya PLTU batu bara
kemudian akan naik secara nyata, yakni
152,65 USD/MWh setelah biaya kesehatan dan
C02lpemanasan global diinternalisasikan
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ke dalam struktur biaya. Angka tersebut sudah
melebihi biaya dari semua jenis pembangkit
energi terbarukani [15,16].

Biaya Pembangkitan Listrik Teraras
(Levelized Cost of Electricity, LCOE)

Biaya pembangkitan listrik teraras
(LCOE) merupakan biaya yang diperlukan
untuk membangkitkan setiap kWh energi listrik,
yang merupakan hasil bagi antara semua
komponen biaya yang diperlukan untuk
membangkitkan listrik dan energi yang
diproduksi [17,18,19]. LCOE dinyatakan dalam
rupiah/kWh atau USD/kWh.

Secara garis besar, komponen biaya
pembangkitan listrik dapat diklasifikasikan
menjadi biaya modal, biaya operasi dan
pemeliharaan (O&M), biaya bahan bakar, dan
biaya dekomisioning. Jika pajak karbon ikut
dipertimbangkan dalam perhitungan LCOE,
maka biaya pajak karbon ini akan menjadi
komponen penyusun LCOE.

Metode perhitungan LCOE didasarkan
pada pendekatan nilai sekarang (present
value). Pada dasarnya metode ini adalah
metode pendiskontoan atas sejumlah daya
listrik yang dibangkitkan dan biaya yang
diperlukan untuk membangkitkan sejumlah
daya listrik tersebut selama umur operasi
PLTN.

Formula untuk menghitung LCOE
dinyatakan dalam persamaan (JAPC):

dengan
Ct = Biaya kapital (investasi) pada tahun t

Ot = Biaya operasi & perawatan (O&M cost)
pad a tahun t

Ft = Biaya bahan bakar pada tahun t

Dt = Biaya dekomisioning pada tahun t
Et = Daya listrik yang dibangkitkan pada
tahun t

r = discount rate

Analisis Probabilistik

Secara konsep, analisis probabilistik
dilakukan dengan menentukan sebuah fungsi
distribusi untuk tiap-tiap variabel uncertainty
dan kemudian disimulasikan pengaruhnya pada
indikator output (LCOE). Analisis probabilistik
ini dilakukan dengan teknik simulasi Monte
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Carlo. Simulasi dilakukan dengan sejumlah
iterasi sehingga dihasilkan nilai output yang
robust [14].

Prinsip kerja simulasi Monte Carlo adalah
membangkitkan angka-angka acak dari suatu
variabel acak yang telah diketahui distribusinya
[20]. Pembangunan model simulasi Monte
Carlo didasarkan pada probabilitas yang
diperoleh dari data historis sebuah kejadian dan
frekuensinya [21]:

_Ii
Pi - n

dengan
Pi : probabilitas kejadian i
fi : frekuensi kejadian i
n : jumlah frekuensi semua kejadian.

Hasil yang didapatkan dari simulasi
tersebut adalah sebuah distribusi probabilitas
dari nilai sebuah sistem secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
simulasi Monte Carlo meniru kondisi lapangan
secara numerik [22].

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan langkah
langkah yang dinyatakan dengan diagram alir
pada Gambar 1.

Memasukkan data ke
dalam spreadsheet
perhltungan LCOE

(pendekatan
determlnlstlk)

,J.CSelesal =::>

Gambar 1. DiagramAlir Penelitian

Parameter teknoekonomi dari PLTN dan
PLTU batu bara yang menjadi pembangkit
rujukan (reference plant) ditunjukkan pada
Tabel 1. Baik PLTN maupun PLTU batu bara
diasumsikan menggunakan teknologi Korea,

Nuryanti,dkk.

Tabel1. ParameterTeknoekonomiPLTN dan PLTU
Satu Sara

Keterangan

UnitPLTNPLTU

Kapasitas

MWe1x14002x766

Overnight Cost

USD/kWe2,0211,252
Waktu Konstruksi

Tahun64

Faktor Kapasitas

%8580
Produksi Listrik

GWh10.42410.736
Discount Rate

%1010

Umur Pembangkit

Tahun4030

yaitu PLTN jenis APR 1400 dan PLTU batu
bara berkapasitas 2 x 766 MWe [23,24].

Overnight cost PLTN APR 1400 yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 1.556
USD/kWe [24]. Nilai tersebut dikonversi ke
tahun dasar sehingga menjadi 2.021 USD/kWe.
Oleh karena belum ada pengalaman Indonesia
dalam membangun PLTN, maka diasumsikan
terdapat biaya kontingensi 20%, sehingga
overnight cost-nya menjadi 2.425 USD/kWe.
Adapun overnight cost PLTU batu bara adalah
1.252 USD/kWe [23]. Oleh karena Indonesia
telah berpengalaman dalam membangun PLTU
batu bara maka diasumsikan tidak ada biaya
kontingensi.

Waktu konstruksi PLTN diasumsikan
selama 6 tahun, sedangkan PLTU batu bara
diasumsikan selama 4 tahun. Adapun umur
operasi PLTN diasumsikan selama 40 tahun,
sedangkan PLTU batu bara diasumsikan 30
tahun.

Biaya operation & maintenance (O&M)
merupakan biaya untuk operasional rutin
sekaligus untuk pemeliharaan pembangkit.
Biaya O&M terbagi menjadi 2, yaitu fixed O&M
dan variable O&M. Besarnya fixed O&M cost
tidak bergantung pada waktu operasi
pembangkit, sedangkan variable O&M
besarnya bergantung pada waktu operasi
pembangkit. Biaya O&M PLTN diasumsikan
sebesar 0,96 sen USD/kWh, sedangkan biaya
O&M PLTU batu bara ialah 4,80 USD/MWh
[23]. Untuk biaya dekomisioning terdapat
beberapa data antara lain 0,20 sen USD/kWh
(ATMEA), 0,17 sen USD/kWh (AP1000), dan
0,10-0,20 sen USD/kWh (Amerika Serikat) [25].
Pada penelitian ini, biaya dekomisioning
ditetapkan besarnya 0,10 sen USD/kWh.

Besarnya biaya bahan bakar nuklir (BBN)
untuk operasional PLTN dinyatakan pada

Tabel 2 [26]. Nilai bum up diasumsikan
45.000 MWdl ton.
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Tabel 2. Komponen Biaya Bahan BakarNuklir

Nilai
satuan
(UsD)
68

Komponen Front - End
Cost

Harga UraniumAlam
(U308)

Konversi (U308 to UF6)
Biaya Pengayaanper
SWU

Biaya Fabrikasiper kg

Total Biaya BBN per kg

14

52

Total
(US D)

605

105

380

300

1.390

Dalam studi Inl, untuk pendekatan
deterministik besarnya pajak karbon ditetapkan
20 USD/ton, dengan asumsi sebagai nilai
intrapolasi dari interval pajak karbon medium
(6-35 USD/ton). Setiap 1 ton batu bara kalori
sedang (5.500 kcal/kg) akan mengemisikan
C02 sebesar 1,71 ton. Dengan mengetahui
besarnya konsumsi batu bara pada PLTU serta
nilai pajak karbon per ton C02, maka dapat
dihitung total pajak karbon. Hasil perhitungan
total pajak karbon untuk biaya pajak karbon
sebesar 20 USD/ton C02 dapat dilihat pada
Tabel4

Tabel 3. Biaya Bahan Bakar PLTU BatuBara

Low tax = 0-5 EUR/ton (0-6 USD/ton)
Medium tax = 5-30 EUR/ton (6-35 USD/ton)
High tax = > 30 EUR/ton ( > 35 USD/ton)

Terdapat beberapa referensi terkait
besarnya pajak karbon atau biaya emisi C02.
EIA dan Ayres et a/. menetapkan besarnya
pajak karbon sebesar 15 USD/ton C02 [29,30].
Studi Non-Tapak PLTN SMR di Kalimantan
(2013) menggunakan nilai pajak karbon 35
USD/ton C02 [31]. Adapun OECD (2016)
memeringkatkan nilai pajak karbon menjadi 3
kategori, yaitu [32]:

Adapun batu bara yang digunakan untuk
bahan bakar PLTU adalah jenis kalori sedang
(nilai kalori = 5.500 kcal/kg), karena batu bara
kalori tinggi umumnya dialokasikan untuk
keperluan ekspor [27]. Harga batu bara kalori
sedang diperoleh dari rata-rata harga beberapa
merk dagang batu bara kalori sedang yang
dirilis oleh Kementerian ESDM, yaitu 65,41
USD/kg [28]. Hasil perhitungan biaya bahan
bakar untuk PLTU batu bara dinyatakan pad a
Tabel3.

6,85

Nilai

4.093.699
7.023.286

140.465.719

5,475,86

Unit

ton
ton C02

USD

Nilai (sents UsD/kWh)
PLTU PLTU

PLTN Tanpa dengan
Pajak Pajak

Karbon Karbon
4,24 2,32 2,32
1,02 0,51 0,51
0,49 2,64 2,64
0,11

o 1,38

Keterangan

Biaya Investasi
Biaya O&M
Biaya Bahan Bakar
Biaya Dekomisioning
Biaya Pajak Karbon
Nilai LCOE
(sen UsD/kWh)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan
Konsumsi Batu bara
EmisiC02

Total Pajak Karbon

Hasil Perhitungan Keekonomian dengan
Pendekatan Deterministik

Pada pendekatan deterministik, telah
dihitung nilai LCOE untuk PLTN, PLTU batu
bara tanpa memasukkan pajak karbon dan
PLTU dengan memasukkan pajak karbon,
sebagaimana dinyatakan pada Tabel 5.

Tabel 4. Hasil PerhitunganBesarnyaPajak Karbon

Tabel 5. Hasil PerhitunganKeekonomiandengan
PendekatanDeterministik

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
LCOE PLTN APR1400 adalah 5,86 sen
USD/kWh, sedangkan LCOE PLTU batu bara
tanpa memasukkan pajak karbon adalah 5,47
sen USD/kWh. Hal ini menunjukkan bahwa jika
tanpa mempertimbangkan pajak karbon, maka
PLTN maupun PLTU batu bara teknologi Korea
skala besar masih layak dikomersialkan di
Pulau Jawa, mengingat nilai LCOE kedua
teknologi tersebut masih di bawah nilai biaya

268,00
24,94

Total
2 x 766
10.736

0,41
26.185
65,41

3,41

0,25
5,50
4,09

Unit
MW

GWh

GWh

USD/ton

BTU/kWh
kcal/BTU

kcal/kg
kton

juta USD
USD/MWh

Keterangan
Kapasitas Pembangkit
Energi Listrik Keluaran
Efisiensi Pembangkit
Energi Masukan
Harga Batu Bara
Nilai Konversi 1
Nilai Konversi2
Nilai Kalori
KebutuhanBahan
Bakar
Biaya Bahan Bakar
Biaya Bahan Bakar
(UsD/MWh)
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pokok produksi listrik (BPP) rata-rata Pulau
Jawa yang sebesar 6,50 sen USD/kWh [33].
Sebaliknya, jika nilai pajak karbon
dipertimbangkan maka nilai LCOE PLTU akan
menjadi 6,85 sen USD/kWh, lebih besar
daripada BPP Pulau Jawa. Adapun PLTN
merupakan teknologi pembangkitan yang tidak
mengemisikan C02, sehingga nilai pajak
karbon pada PLTN adalah no!.

Gambar 2 - Gambar 4 menunjukkan
persentase dari setiap komponen penyusun
LCOE pad a PLTN, PLTU batu bara tanpa pajak
karbon maupun PLTU batu bara dengan pajak
karbon.

8.36% 1.88%

• Biaya Investasi

m Biaya 0 & M

Biaya bahan bakar

Biaya dekommisioning

Gambar 2 Persentase Komponen Penyusun LCGE
PLTN

42.41%

11 Biaya Investasi

mBiayaO&M

~ Biaya bahan bakar

Gambar 3 Persentase Komponen Penyusun LCGE
PLTU (tanpa pajak karbon)

81 Biaya Investasi

" Biaya 0 & M

m Biaya bahan bakar

m Biaya dekommisioning

!lit Biaya Pajak Karbon

7.45%
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Gambar 4 Persentase Komponen penyusun LCGE
PLTU (dengan pajak karbon)

Berdasarkan ketiga gambar tersebut
diketahui bahwa biaya investasi memegang
porsi terbesar dari komponen-komponen
penyusun LCOE PLTN, yaitu sekitar 72,35%.
Sementera itu, biaya bahan bakar hanya
menempati porsi 8,36%. Adapun pada PLTU
batu bara, besarnya biaya investasi maupun
biaya bahan bakar hampir berimbang, yaitu
masing-masing 42,41 % dan 48,26%. Hasil ini
menunjukkan bahwa PLTN merupakan
pembangkit yang mahal di awal (biaya
investasi) tetapi murah pada biaya
operasionalnya. Adapun PLTU batu bara
merupakan pembangkit yang tidak terlalu
mahal di awal (biaya investasinya), tetapi
pemilik masih harus menanggung biaya yang
berimbang dengan biaya investasi untuk
keperluan biaya bahan bakarnya. Jika biaya
pajak karbon dimasukkan dalam perhitungan
LCOE maka terlihat pada Gambar 4 bahwa
biaya pajak karbon memegang porsi yang
cukup besar dalam komponen penyusun LCOE
PLTU batu bara, yaitu 20,15%. Hal ini
menunjukkan bahwa jika pajak karbon
diberlakukan di Indonesia, maka PLTN
merupakan pilihan teknologi yang lebih
ekonomis dibanding PLTU batu bara karena
teknologi ini merupakan teknologi nirkarbon
sehingga pemilik PLTN tidak perlu
menanggung biaya pajak karbon yang porsinya
cukup besar.

Hasil Simulasi Ketidakpastian Pajak Karbon
Terhadap Keekonomian PLTU Batu Bara

Pajak karbon merupakan variabel yang
nilainya sangat beragam. OECD bahkan
membagi besarnya pajak karbon menjadi 3
kategori (rendah, sedang, dan tinggi). Ragam
ini menunjukkan besarnya ketidakpastian
variabel pajak karbon, sehingga perlu
disimulasikan pengaruh ketidakpastian variabel
ini pada besarnya LCOE PLTU batu bara.
Simulasi hanya dilakukan pada PLTU batu
bara, karena pad a PLTN tidak ada emisi C02.
Oalam studi ini, variabel pajak karbon
diasumsikan berdistribusi triangular dengan
nilai-nilai: minimum = 0 USD/kWh, maksimum =
40 USD/kWh dan nilai rata-rata = 20 USD/kWh,
seperti dinyatakan pada Gambar 5 [14].
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Gambar 5. Distribusi PajakKarbon

Tabel 6. Hasil Simulasi KetidakpastianPajak Karbon
Terhadap LCGE PLTU Satu Sara

Tabel 6 menyatakan hasil simulasi
ketidakpastian pajak karbon terhadap LCGE
PLTU Batu bara, sedangkan Gambar 6
menunjukkan distribusi probabilitasnya.
Berdasar gambar tersebut diketahui bahwa
dengan selang kepercayaan 90%, nilai LCGE
akan terdistribusi dari sebesar 5,92 sen
USD/kWh sampai 7,95 sen USD/kWh. Namun
umumnya dari rentang tersebut nilai LCGE
akan terpusat pada nilai rata-rata ± standar
deviasinya, yaitu 6,92 ± 0,60 sen USD/kWh
(Iihat Tabel 6). Standar deviasi menunjukkan
jumlah rata-rata variabilitas yang terjadi dalam
satu set data. Dengan kata lain, jika pajak
karbon disimulasikan maka interval nilai LCGE
PLTU batu bara yang terjadi adalah sekitar
6,32-7,52 sen USD/kWh, dengan nilai rata
ratanya 6,92 sen USD/kWh.

L(Of (cents UIS/kWh)

Gambar 6 Fungsi DistribusiProbabilitas LCGE
PLTU Batu Bara Hasil SimulasiKetidakpastianPajak

Karbon

Gambar 7 menunjukkan distribusi
kumulatif LCGE PLTU batu bara yang terjadi
akibat simulasi ketidakpastian pajak karbon.
Berdasar gambar tersebut dapat diketahui nilai
probabilitas terjadinya LCGE PLTU batu bara >
BPP Pulau Jawa, yaitu sekitar 25%. Jika LCGE
> BPP, ini menunjukkan bahwa PLTU tersebut
tidak kompetitif untuk dibangun di Pulau Jawa.
Dengan kata lain, berdasar tinjauan analisis
keekonomian terlihat bahwa jika pajak karbon
ikut disimulasikan dalam perhitungan LCGE,
terdapat probabilitas sebesar 25% PLTU batu
bara tidak layak untuk dibangun di Pulau Jawa.
Namun, penyediaan tenaga listrik PLN hingga
tahun 2025 masih akan didominasi oleh
pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu
bara. Sementara itu diketahui bahwa
pembakaran batu bara menghasilkan emisi
GRK yang relatif tinggi sehingga diperlukan
upaya mitigasi emisi GRK yang bersumber dari
PLTU. Kebijakan PLN terkait hal ini adalah PLN
hanya akan menggunakan boiler supercritica/,
ultra-supercritical untuk PLTU batu bara yang
akan dikembangkan di Pulau Jawa dan
teknologi yang lebih efisien di Sumatera dan
Indonesia Timur sehingga dapat mengurangi
penggunaan batu bara. Selain itu PLN juga
mempertimbangkan penggunaan teknologi
integrated gasification combined cycle (IGCC)
dan carbon capture and storage (CCS) untuk
mengurangi emisi CG2 secara nyata. Namun,
implementasinya menunggu setelah teknologi
tersebut matang secara komersial [3].
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Karbon

Oleh karena PLTN merupakan teknologi
pembangkitan yang tidak mengemisikan C02,
teknologi ini tidak akan terpengaruh oleh
ketidakpastian pajak karbon. Dengan kata lain,
jika ketidakpastian pajak karbon
dipertimbangkan maka PLTN teknologi Korea
dinilai memiliki competitiveness yang baik untuk
dikembangkan di Pulau Jawa, mengingat
LCOE-nya (5,86 sen USD/kWh) masih berada
di bawah BPP rata-rata Pulau Jawa. Jadi,
PLTN dapat menjadi salah satu opsi yang
dapat diambil oleh PLN dalam mengemban
salah satu misinya, yaitu menjalankan kegiatan
usaha yang berwawasan lingkungan serta
berupaya mengurangi emisi GRK dari semua
kegiatan ketenagalistrikan,

Berdasar analisis dalam penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan
deterministik, jika pajak karbon tidak
dipertimbangkan maka PLTN maupun PLTU
batu bara teknologi Korea skala besar masih
kompetitif untuk dibangun di Pulau Jawa. Hal ini
ditunjukkan dengan nilai LCOE PLTN (5,86 sen
USD/kWh) dan PLTU batu bara (5,47 sen
USD/kWh) yang masih lebih rendah daripada
rata-rata BPP Pulau Jawa (6,50 sen USD/kWh).
Di sisi lain, jika pajak karbon dimasukkan maka
dengan pendekatan deterministik diperoleh nilai
LCOE PLTU batu bara 6,85 sen USD/kWh,
lebih dari BPP rata-rata Pulau Jawa. Jika pajak
karbon disimulasikan (pendekatan probabilistik),
maka LCOE batu bara akan berupa sebuah
rentang nilai, yaitu 6,92 ± 0,60 sen USD/kWh.
Selain itu, dengan pendekatan probabilistik
diketahui bahwa terdapat probabilitas sebesar
25% terjadinya LCOE PLTU batu bara > BPP
rata-rata Pulau Jawa.
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