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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Masalah energi merupakan salah satu hal yang sedang hangat dibicarakan saat 

ini. Di Indonesia, ketergantungan kepada energi fosil masih cukup tinggi 

hampir 50 persen dari kebutuhan,  terutama energi minyak dan gas bumi. 

Secara keseluruhan kebutuhan energi  dalam negeri 95 persen masih dipenuhi 

oleh energi fosil yang tidak terbarukan, sementara cadangan energi fosil dalam 

negeri terbatas sedangkan disisi lain laju pertumbuhan konsumsi energi cukup 

tinggi yaitu 7 persen pertahun (ESDM, 2012). Semakin berkurangnya sumber 

energi, penelitian untuk menemukan sumber energi baru maupun 

pengembangan energi-energi alternatif semakin meningkat. Penggunaan energi 

minyak bumi yang merupakan sumber energi utama saat ini (Majalah Energi, 

2010). Pemanasan global yang diyakini sedang terjadi dan akan memasuki 

tahap yang mengkhawatirkan disebut-sebut juga merupakan dampak dari 

penggunaan energi minyak bumi.  

Dampak lingkungan dan semakin berkurangnya sumber energi minyak bumi 

memaksa kita untuk mencari dan mengembangkan sumber energi baru. Salah 

satu alternatif sumber energi baru yang potensial adalah energi nuklir. Energi 

nuklir adalah salah satu alternatif sumber energi yang layak untuk 
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dikembangkan. Energi nuklir dapat menghasilkan energi yang sangat besar 

dengan harga listrik yang sangat murah. 

Isu energi nuklir yang berkembang saat ini memang berkisar tentang 

penggunaan energi nuklir dalam bentuk bom nuklir dan bayangan buruk 

tentang musibah hancurnya reaktor nuklir di Chernobyl dan Fukushima 

(Majalah Energi, 2010) . Isu-isu tersebut telah membentuk bayangan buruk dan 

menakutkan tentang nuklir dan pengembangannya . Kecelakaan pada reaktor  

Fukushima Daichi ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Ledakan Reaktor Fukushima Daichi (Roulstone, 2011) 

Padahal, pemanfaatan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan terkendali atas 

energi nuklir dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus memberikan solusi atas 

masalah kelangkaan energi. Dibanding bahan bakar fosil, pembangunan PLTN 

memang lebih mahal tetapi jauh lebih murah dalam pengoperasiannya. 

Secara umum, energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, 

yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui 
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reaksi fusi (Majalah Energi, 2010). Energi yang dihasilkan dari reaksi fisi 

nuklir terkendali di dalam reaktor nuklir dapat dimanfaatkan untuk 

membangkitkan listrik. Instalasi pembangkitan energi listrik semacam ini 

dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). 

Uranium merupakan bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir 

(PLTN). Uranium alami sebagaimana yang terdapat dalam lapisan kerak bumi 

utamanya tersusun atas campuran isotop U-238 (99.3%) dan U-235 (0.7%). 

Uranium-235 adalah satu-satunya bahan alami yang dapat mempertahankan 

reaksi fisi berantai yang melepaskan energi dalam jumlah besar (Kidd, 2009). 

Untuk memperoleh bahan fisil Uranium-235 diperlukan proses pemisahan 

isotop dari 0,7 % menjadi 3-5 % yang menelan biaya cukup besar (Energi baru 

dan Terbarukan, 2011). 

Selain uranium, bahan lain yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk 

pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Thorium. Di alam, bisa 

dikatakan semua Thorium adalah Thorium-232. Jumlah Thorium di kulit bumi 

diperkirakan sekitar empat kali lebih banyak dari uranium (Thorium Power 

Indonesia 2012). Thorium tidak bersifat fisil tetapi Thorium-232 akan 

menyerap neutron lambat untuk menghasilkan Uranium-233 yang bersifat fisil 

(Kidd, 2009). PLTN dengan bahan bakar  berbasis Thorium makin menarik 

perhatian dunia karena lebih aman (Energi baru dan Terbarukan, 2011) dan 

lebih murah. Sebagai perbandingan, 1 kilogram Thorium akan menghasilkan 

energi yang setara dengan yang dihasilkan oleh 300 kilogram Uranium atau 3,5 

juta kilogram batubara, tanpa efek lingkungan dari batubara di atmosfir atau 
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resiko yang berhubungan dengan limbah Uranium. Thorium menghasilkan 

limbah 90% lebih sedikit dibanding Uranium, dan hanya membutuhkan sekitar 

200 tahun untuk menyimpan limbahnya, dibanding uranium yang 

membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menyimpan limbahnya (Thorium 

Power Indonesia, 2012).  

Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan bahan bakar Thorium cocok 

untuk negara berkembang seperti Indonesia karena pengguna PLTN dengan 

bahan bakar Thorium sulit membuat senjata nuklir, hal ini dapat menghapus 

kecurigaan negara maju. Sebaliknya, PLTN dengan bahan bakar Uranium di 

dunia memproduksi isotop Plutonium yang bila diproses ulang dapat 

digunakan sebagai senjata nuklir. Di samping itu, Thorium tersedia melimpah 

di Indonesia yaitu sebagai produk samping dari tambang timah di Bangka 

Belitung (Energi baru dan terbarukan, 2011). Saat ini banyak lembaga 

penelitian yang mengembangkan proyek tenaga nuklir dengan bahan bakar 

Thorium (Carrera, et al, 2007), hal tersebut dikarenakan karakteristik dan 

keunggulan yang dimiliki oleh Thorium. 

Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Keselamatannyapun dibuat secara alamiah 

melekat (inherent) dan semakin tidak bergantung pada operator (alat aktif) 

melainkan telah memiliki pengamanan pasif (passive safety). 

 

Reaktor air superkritis atau Supercritical Water Reactor (SCWR) merupakan 

jenis reaktor termal yang dipromosikan sebagai reaktor generasi IV karena 

sederhana dalam pembangunannya, efisiensi termal yang tinggi, dan hampir 50 
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tahun berpengalaman pada industri stasiun energi panas (Buongiorno, 2003). 

Beberapa tahun terakhir, telah dilakukan penelitian dan pengembangan yang 

meliputi berbagai aspek pembangunan SCWR. Desain dari perakitan bahan 

bakar adalah hal yang penting dalam penelitian dan pengembangan SCWR 

(Koning dan Rochman, 2008).  

Setelah terjadinya kejadian Fukushima Daichi di Jepang yang menyebabkan 

teras reaktor mengalami kerusakan parah akibat tidak berfungsinya pendingin 

darurat karena gagal pasokan daya akibat tsunami membuat seluruh jenis 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus memiliki keselamatan pasif, 

(Sembiring, 2010). Indonesia sebagai salah satu negara yang ingin mendirikan 

PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik harus memilih jenis reaktor yang 

dilengkapi dengan sistem keselamatan pasif serta memiliki keluaran daya 

elektrik yang besar.  

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah komposisi bahan bakar yang ideal pada reaktor jenis SCWR 

untuk menghasilkan energi yang maksimal? 

2. Bagaimanakah ukuran dan konfigurasi teras reaktor yang efisien untuk 

jenis SCWR dan memenuhi standar kekrtitisan? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal-hal berikut. 

1. Desain reaktor yang akan dibuat adalah reaktor termal jenis reaktor air 

superkritis atau supercritical water reaktor (SCWR) 
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2. Penghitungan pada teras reaktor (core) dilakukan secara tiga dimensi (x, y, 

z) pada ¼ bagian teras dengan mesh berbentuk bujur sangkar (square) 

3. Bahan bakar yang digunakan adalah Thorium 

4. Desain dibuat dengan menggunakan program SRAC 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain sebuah reaktor 

SCWR yang menggunakan bahan bakar Thorium dengan menentukan 

pengayaan bahan bakar, ukuran teras reaktor, dan konfigurasi teras yang 

memenuhi kriteria kekritisan dan menghasilkan energi yang maksimal. 

 

E. Manfaat  Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi ilmiah mengenai desain reaktor nuklir yang 

memiliki efisiensi tinggi serta memenuhi standar kekritisan. 

2. Mendukung perkembangan penelitian di bidang reaktor nuklir. 

3. Memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah kelangkaan energi. 

 

 

 

 

 

 


