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ABSTRAK 
ENERGI NUKLIR SEBAGAI OPSI PASOKAN ENERGI DI INDONESIA. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui kapan energi nuklir (PLTN) digunakan sebagai opsi pasokan 
dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya alam. Penelitian dilakukan dengan 
metodologi sebagai berikut: pengumpulan data, pengolahan data, pemodelan pasokan 
energi nasional, dan analisis. Perencanaan pasokan energi disimulasikan menggunakan 
bantuan program MESSAGE. Program MESSAGE merupakan program yang digunakan 
untuk melakukan optimasi pasokan energi. Program ini berdasarkan prinsip optimasi fungsi 
biaya terkecil dengan memperhatikan sejumlah batasan seperti ketersediaan sumber daya 
energi, bahan bakar, lingkungan, dan lain lain.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTN 
dibutuhkan untuk memasok kebutuhan energi listrik pada tahun 2023 dengan kapasitas 
4000 MW. Kapasitas PLTN akan semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan 
energi listrik dan mencapai 64.000 MW pada tahun 2050. Dengan mempertimbangkan 
waktu persiapan yang membutuhkan waktu paling kurang 10 tahun dan kebutuhan akan 
PLTN pada tahun 2023, maka pemerintah seharusnya telah memutuskan membangun 
PLTN dan menjadikan sebagai opsi terakhir pada tahun 2013. Selain waktu pembangunan 
yang lama, ketersediaan lokasi tapak yang telah dievaluasi  menjadi faktor yang harus 
dipertimbangkan dan dicari jalan keluarnya  
 
Kata kunci : perencanaan,  energi; nuklir; alternatif;  program MESSAGE. 

 
ABSTRACT 

NUCLEAR ENERGY AS ENERGY SUPPLY IN INDONESIA. The purpose of this study was 
to find out when nuclear energy was used as the last option consider several aspects. The 
study was conducted with the following methodology: data collection, data processing, 
planning national energy supply, and analysis. Planning of energy supply is simulated using 
MESSAGE program. MESSAGE is a program used to optimize the energy supply. The 
program is based on the principle of optimization with the least cost function considering a 
number of constraints such as the availability of energy resources, fuel, environment, and 
others. Results from the study showed that nuclear power plants are needed to supply the 
energy needs of electricity in the year 2023 with a capacity of 4000 MW. The capacity of 
nuclear power plants will increase with increasing of electricity energy demand and reach 
64,000 MW in 2050. Considering the development of NPP project takes at least 10 years, 
then the government should have decided to build nuclear power plants and make as the 
last option on 2013. The limitations of site locations that have been evaluated shoul be an 
important factor and must be taken into consideration. 

 

Keywords: planning, energy;  nuclear ;  energy; MESSAGE software. 
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PENDAHULUAN  
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis seluruh aspek kehidupan nasional yang 

terintegrasi untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, 
ancaman, hambatan dan gangguan dari dalam dan luar, untuk menjamin identitas, integritas, 
kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya[1]. Kedaulatan 
negara dilihat dari beberapa aspek yang menjadi komponen dari sebuah ketahanan nasional, 
yaitu: ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan sosial dan ketahanan politik[2].  

Pilar penting untuk dapat mewujudkan ketahanan ekonomi adalah ketahanan energi 
khususnya energi listrik[3]. Permasalahan yang sering dihadapai negara berkembang adalah 
pasokan  energi listrik yang tidak memadai dan tidak handal. Oleh karena itu, tantangan 
utama yang dihadapi adalah bagaimana cara meningkatkan keandalan dan kecukupan energi 
khususnya energi listrik[4]. 

Pasokan energi yang  handal dapat diwujudkan dengan perencanaan energi yang baik. 
Pemanfaatan seluruh potensi sumber daya energi secara optimal harus dilakukan untuk 
mewujudkan ketahanan energi sehingga apabila salah satu sumber energi habis masih ada 
sumber energi lain. Pemanfaatan seluruh potensi sumber daya energi tersebut harus 
direncanakan secara matang dan dalam jangka waktu yang panjang [5]. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 
disebutkan bahwa pengembangan energi nasional berdasarkan pada prinsip: 
memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan  tingkat 
keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas 
bumi dan energi baru, dan menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. 
Prinsip-prinsip di atas dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan 
mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional skala besar, mengurangi emisi 
karbon, mendahulukan potensi energi baru  dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, 
dan  mempertimbangkannya sebagai pilihan  terakhir  dengan memperhatikan faktor 
keselamatan secara ketat[6]. Berdasarkan peraturan tersebut, energi nuklir merupakan 
sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek 
khususnya aspek keselamatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapan energi nuklir digunakan sebagai opsi 
terakhir dengan  mempertimbangkan aspek keselamatan, aspek keekonomian, aspek emisi 
CO2, dan aspek keamanan pasokan energi nasional. Penelitian dilakukan dengan metodologi 
sebagai berikut: pengumpulan data, pengolahan data, perencanaan pasokan energi nasional, 
dan analisis. Data yang dikumpulkan berasal dari Kementerian Energi dan Sumberdaya 
Mineral, PLN, Pusdatin, BPPT dan BATAN. Data yang diperoleh berupa data sekunder 
sehingga diperlukan pengolahan data seperti penyesuaian satuan energi dan penyusunan 
tampilan data agar mudah dipahami. Setelah data tersusun rapi dan memiliki satuan yang 
sesuai maka dilakukan pemodelan pasokan energi nasional menggunakan bantuan program 
MESSAGE. 

Penelitian tentang perencanaan energi tahun 2011-2030 dengan mempertimbangkan 
potensi setiap wilayah Indonesia dan distributed generation telah dilakukan dan data hasil 
digunakan sebagai masukan dalam penelitian ini [7]. Penelitian  tentang perhitungan 
pengaruh penggunaan energi nuklir terhadap  penurunan emisi CO2 pada sektor kelistrikan 
telah dilakukan dan data hasil digunakan sebagai masukan dalam studi ini [8]. Penelitian 
tentang mengenai peran energi nuklir untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan telah 
dilakukan dan data hasil digunakan sebagai masukan dalam penelitian ini[9]. Penelitian 
tentang pengaruh kebijakan impor listrik di Kalimantan Barat terhadap keandalan dan 
kedaulatan energi telah dilakukan dan data hasil digunakan sebagai masukan dalam studi ini 
[10]. Penelitian tentang analisis sensitivitas biaya  investasi PLTN untuk menentukan 
keekonomian pembangunan PLTN telah dilakukan dan data hasil digunakan sebagai 
masukan dalam penelitian ini [11]. Penelitian tentang analisis keselamatan penggunaan 
PLTN telah dilakukan dan data hasil digunakan sebagai masukan dalam penelitian ini [12]. 

Pada penelitian  ini dilakukan perencanaan energi tahun 2015-2050. Perencanaan 
energi  dilakukan dengan menggunakan 2 macam skenario: Skenario 1 dan Skenario 2. 
Skenario 1 adalah skenario base as usuall (BAU) dan Skenario 2 adalah skenario dengan 
mempertimbangkan aspek keekonomian, emisi CO2,  keselamatan, dan keamanan pasokan 
energi nasional. 
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TEORI DAN POKOK BAHASAN 
Perencanaan pasokan energi Indonesia 

Perencanaan pasokan energi dilakukan dengan menggunakan 2 skenario: Skenario 1 
dan Skenario 2. Skenario 1 adalah skenario BAU dimana perencanaan pasokan energi 
dilakukan hanya mempertimbangkan aspek keekonomian saja tanpa mempertimbangkan 
aspek lainnya. Skenario 2 adalah  perencanaan pasokan energi dilakukan dengan 
mempertimbangkan aspek keekonomian, emisi CO2,  keselamatan, dan keamanan pasokan 
energi nasional. 

Perencanaan pasokan energi disimulasikan menggunakan bantuan program 
MESSAGE. Program MESSAGE merupakan program yang digunakan untuk melakukan 
optimasi pasokan energi. Program ini berdasarkan prinsip optimasi fungsi biaya terkecil 
dengan memperhatikan sejumlah batasan seperti ketersediaan sumber daya energi, bahan 
bakar, lingkungan, dan lain lain[13]. Fungsi biaya terkecil tersebut  dirumuskan seperti pada 
persamaan 1 [14]. 

 
(1) 

 
Dengan : 
Xi,j,t =  kebutuhan bahan bakar (i) dalam sebuah teknologi (j) dalam jangka waktu tertentu (t)  
Yj,t = kebutuhan instalasi teknologi (j) dalam jangka waktu tertentu (t) 

Optimasi pasokan energi dilakukan pada jenis energi final listrik saja, sedangkan jenis 
energi final lainnya seperti batubara, BBM, dan gas bumi tidak dilakukan optimasi. Hal 
tersebut dilakukan karena belum lengkapnya infrastruktur teknologi energi alternatif untuk 
jenis energi final selain listrik, misalnya konsumsi BBM untuk kendaraan masih belum bisa 
tergantikan, konsumsi gas untuk sektor industri juga belum bisa tergantikan dengan sumber 
energi lainnya.  

Tabel 1 menunjukkan parameter ekonomis teknologi pembangkit yang digunakan. 
Sedangkan harga biaya setiap jenis bahan bakar sebagai berikut: nuklir 25 USD/kWyr, 
batubara 156 USD/kWyr, minyak 454 USD/kWyr, gas 303 USD/kWyr[15]. Berdasarkan data 
tersebut maka dapat dilakukan evaluasi fungsi obyektif biaya terkecil untuk mendapatkan 
solusi yang optimal. 

 
Tabel 1. Parameter Ekonomis Pembangkit [15] 

Teknologi 
Capital 
Cost 

(USD/kW) 

Fixed O&M 
Cost 

(USD/kW/yr) 

Var O&M 
Cost 

(USD/kWy
r) 

PLTBayu 2000 15 0,04 
PLTBiomasa 2500 20 0,11 
PLTU 1400 24 0,26 
PLTGU 1020 19 0,11 
PLTP 2880 30 0,11 
PLTN 4500 100 0,06 
PLTG 750 12 0,23 
PLTS 5000 15 0,04 
PLTA 2000 15 0,04 
PLTD 700 10 0,23 

 
METODOLOGI 
Proyeksi Kebutuhan Energi  

Proyeksi kebutuhan energi menggunakan referensi data dari Indonesia Energy Outlook 
(IEO) dan Kebijakan Energi Nasional. Proyeksi kebutuhan energi merupakan kelanjutan dari 
perkembangan historis dan berdasarkan besarnya aktivitas pemakaian energi serta intensitas 
pemakaian energi. Aktivitas energi dicerminkan oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah 
penduduk, sedangkan intensitas pemakaian energi merupakan tingkat konsumsi energi per 
produk domestik bruto (PDB)[16]. Proyeksi kebutuhan listrik mempertimbangkan 
pertumbuhan jumlah penduduk dan target pemanfaatan listrik per kapita [17].Gambar 1 
menunjukkan proyeksi kebutuhan energi final. Proyeksi kebutuhan energi final tahun 2031-
2050 dilakukan dengan cara ekstrapolasi trend pertumbuhan tahun sebelumnya.  
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Gambar 1. Proyeksi Kebutuhan Energi Final  
 

 Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, sumber daya 
energi juga digunakan untuk kebutuhan ekspor dalam rangka menambah pendapatan 
negara. Proyeksi ekspor batubara, minyak, dan gas ditunjukkan pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Proyeksi Ekspor Batubara, Gas, dan Minyak[16] 

 
Potensi Energi Indonesia 

Indonesia mempunyai berbagai macam potensi energi yang dapat digunakan dalam 
skala besar baik energi fosil maupun non fosil. Potensi energi fosil yang dimiliki Indonesia 
berupa batubara, minyak bumi, gas bumi, CBM, sedangkan potensi energi non fosil yang 
dimiliki berupa air, panas bumi, biomasa, dan uranium. Tabel 2 menunjukkan potensi energi 
Indonesia.  

 
Tabel 2. Potensi Energi Indonesia 

Jenis Energi Potensi 

Batubara 21,13   milyar ton[28] 

Gas 
152,89 trilyun kaki    
            kubik[28] 

Minyak Bumi 7,73     milyar barel[28] 

CBM 453,3   TCF[30,31] 

Tenaga Air 28.542 MW[32,33] 

Panas Bumi 11.352 MW[34,35] 

Biomassa 1.160   MWe[36] 

Uranium 63.000 ton[37] 

Thorium 1.500   ton[37] 
 

Perhitungan Faktor Emisi CO2 Pembangkit Listrik 
Emisi gas rumah kaca dapat berupa karbon dioksida (CO2), metana, nitrous oxide, 

sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC. Emisi CO2 mempunyai kontribusi terbesar terhadap 
pemanasan global. Emisi CO2 secara sederhana dihitung berdasarkan koefisien emisi setiap 
jenis bahan bakar yang digunakan. Untuk pembangkit listrik di Indonesia, UNDP telah 
menghitung secara rinci koefisien emisi CO2 seperti pada Tabel 3 [17]. Emisi CO2  yang 
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dihasilkan oleh PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD, PLTP, dan PLTA dihitung dengan 
menggunakan persamaan 2 [18] 

 
Tabel 3. Faktor Emisi CO2 

 
Emisi CO2  = Faktor emisi  x Energi dibangkitkan    (2) 

 
Perhitungan emisi CO2  untuk PLTU Biomassa menggunakan persamaan 3 dan 4. 

Bahan bakar PLTU Biomassa di Indonesia  diperoleh dari limbah perkebunan dengan energy 
content 2 kg/kWh [19].  Faktor emisi CO2 biomassa limbah perkebunan.berkisar antara 1485 
sampai 1685 g CO2/kg biomassa [20]. 

 
Emisi CO2  = Faktor emisi  x Jumlah bahan bakar    (3) 

 
Jumlah bahan bakar = energy content x Energi dibangkitkan   (4) 

 
 

 PLTN, PLTS, dan PLT Bayu tidak menghasilkan emisi CO2 dalam proses 
pembangkitan energi listrik. PLTN tidak menghasilkan emisi CO2 karena dalam menghasilkan 
panas, PLTN tidak menggunakan pembakaran senyawa karbon tetapi menggunakan energi 
panas yang dihasilkan dari reaksi fisi uranium [21]. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan data-data di atas maka dapat dilakukan perencanaan pasokan 
energi nasional dengan menggunakan bantuan program MESSAGE. Berdasarkan 
perencanaan pasokan energi nasional diperoleh prosentase energi final per bahan bakar 
seperti pada Gambar 3 dan 4. 

 
 

Gambar 3. Prosentase Pasokan Energi Final Skenario 1 
 

Jenis Bahan Bakar Faktor Emisi CO2 (kg/kWh) 
PLTU Batubara 1.14 

Gas Alam 0.678 
HSD 1.053 
MFO 0.876 

PLTG Gas Alam 1.002 
HSD 1.091 

PLTGU Gas Alam 0.505 
HSD 0.709 

PLTD HSD 0.786 
MFO /IDO 0.728 

PLTP - 0.2 
PLTA - 0 
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Gambar 4. Prosentase Pasokan Energi Final Skenario 2 

 
Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa pemanfaatan energi nuklir dapat mengurangi 

penggunaan batubara. Hal tersebut disebabkan karena energi nuklir dimanfaatkan sebagai 
pembangkit listrik pemikul beban dasar.  Selain itu pemanfaatan energi nuklir dapat 
membantu tercapainya target bauran energi primer khususnya target bauran energi baru dan 
terbarukan yang ditargetkan paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. 

 
Gambar 5. Neraca Batubara 

 

 
Gambar 6. Neraca Minyak Bumi 

 
Gambar 5 menunjukkan neraca batubara pada setiap skenario. Pada skenario 1, 

cadangan batubara habis pada tahun 2050. Sedangkan pada skenario 2, cadangan batubara 
akan tersisa sekitar 700 juta ton pada tahun 2050.  Gambar 6 dan 7 menunjukkan neraca 
minyak dan gas bumi. Cadangan minyak bumi habis pada tahun 2025 dan cadangan gas 
bumi habis pada tahun 2045. Dengan kata lain diperlukan alternatif energi lain untuk 
mengantisipasi hal tersebut. Selain itu diperlukan sebuah perencanaan dan kebijakan yang 
berkelanjutan untuk dapat mengembangkan teknologi baru untuk mendukung terwujudnya 
alternatif energi tersebut. Beberapa alternatif energi yang dapat digunakan untuk menunjang 
pasokan energi nasional adalah, coal bed methane (cbm) dan nuklir. Sedangkan untuk energi 
panas bumi dan air telah habis digunakan. Angin dan matahari tidak dapat digunakan untuk 
menunjang pasokan energi nasional skala besar karena faktor sustainability. 
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Gambar 7. Neraca Gas Bumi 

 
Gambar 8 menunjukkan selisih emisi CO2 antara skenario 1 dan 2. Penggunaan energi 

nuklir pada skenario 2 akan mengakibatkan emisi CO2  dari tahun 2015 sampai 2050 turun 
sebesar 7.961 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan energi nuklir sesuai 
dengan tujuan untuk menurunkan emisi CO2. 

 

 
Gambar  8. Selisih Emisi CO2 Skenario 1 dan 2. 

 
Berdasarkan hasil pemodelan sistem pasokan energi nasional diketahui bahwa 

penggunaan energi nuklir sesuai dan mendukung  aspek keekonomian, emisi CO2 dan 
keamanan pasokan energi nasional. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan energi nasional. 
Akan tetapi pengembangan energi nuklir di Indonesia masih terhambat oleh paradigma 
masyarakat Indonesia yang masih takut terhadap energi nuklir khususnya PLTN. Hal yang 
menjadi dasar ketakutan tersebut adalah faktor keselematan PLTN. 

PLTN dibutuhkan untuk memasok kebutuhan energi listrik mulai tahun 2023 dengan 
kapasitas 4000 MW pada tahun tersebut. Kapasitas ini semakin  meningkat seiring 
meningkatnya kebutuhan energi listrik dan mencapai 64.000 MW pada tahun 2050. Dengan 
mempertimbangkan waktu persiapan yang membutuhkan waktu paling kurang 10 tahun], 
maka seharusnya pemerintah telah memutuskan membangun dan menjadikan PLTN sebagai 
opsi terakhir pada tahun 2013. Selain waktu pembangunan yang lama, ketersediaan lokasi 
tapak yang telah dievaluasi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dan dicari jalan 
keluarnya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perencanaan pasokan energi Indonesia, menunjukkan bahwa energi 
nuklir (PLTN) merupakan alternatif energi yang selayaknya dikembangkan untuk mendukung 
ketahanan nasional. Dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keekonomian, emisi 
CO2, keamanan pasokan energi nasional, dan tercapainya target kebijakan energi nasional, 
PLTN merupakan opsi alternatif energi terakhir yang harus dikembangkan. Hal tersebut 
disebabkan karena sumber energi lainnya sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan energi 
dan target kebijakan energi nasional tidak akan tercapai tanpa memanfaatkan PLTN. 

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, PLTN 
dibutuhkan untuk memasok kebutuhan energi listrik pada tahun 2023 dengan kapasitas 4000 
MW. Kapasitas PLTN akan semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan energi listrik 
dan mencapai 64.000 MW pada tahun 2050. Dengan mempertimbangkan waktu persiapan 
yang membutuhkan waktu paling kurang 10 tahun dan kebutuhan akan PLTN pada tahun 
2023, maka pemerintah seharusnya telah memutuskan membangun PLTN dan menjadikan 
sebagai opsi terakhir pada tahun 2013.  
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