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Krisis energi merupakan isu lingkungan yang kita hadapi secara global. Batu bara dan gas bumi saat
ini masih menjadi sumber daya listrik utama yang digunakan oleh berbagai negara. Adanya krisis
energi saat ini disebabkan adanya global recovery dari pandemi yang pesat dan di luar perkiraan. Di
samping itu, transisi energi hijau belum dapat menutup sepenuhnya penggunaan energi batu bara
dan gas bumi.
Problem utama yang dihadapi oleh Indonesia adalah perlunya kebutuhan listrik yang terus
meningkat setiap tahun, namun tetap mempertimbangkan pengendalian pemanasan global.
Dra. Riyatun, M.Si, Dosen Fisika UNS, menjelaskan energi saat ini harus memenuhi 2 aspek yaitu
dari segi cost, reliability, large scale dan serta minimal impact on the environment & ecosystem. Hal
ini disampaikan dalam Diseminasi Hasil Kajian Akademik Nuklir sebagai Solusi Energi Ramah
Lingkungan PSLH UGM pada Rabu (10/11).
Energi terbarukan yang paling sering digunakan saat ini adalah tenaga surya dan turbin. Kedua
sumber energi ini bersifat intermiten dan daya yang dihasilkan tidak sebanyak yang
diharapkan.sehingga masih diperlukan energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus lebih memiliki
potensi penghasil energi yang tinggi.
“Nuklir termasuk dalam sumber daya yang dapat menghasilkan penurunan karbon yang signifikan,”
jelas Riyatun.
Dr. Eko Sugiharto, DEA. dari PSLH UGM dalam sesi diskusi menjelaskan isu politik dan isu
kemasyarakatan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi energi nuklir. Bagi

pemerintah saat ini isu keselamatan terkait penggunaan energi nuklir sudah mulai terbuka dan
mulai menyambut keberadaan nuklir sebagai sumber energi terbarukan.
Nuklir memenuhi 6 kriteria green energy yaitu tidak adanya emisi, mempunyai footprint yang kecil,
sumber energi tidak merusak ekosistem, harus memperhatikan pengelolaan limbah, berkelanjutan,
dan terjangkau. Energi nuklir dianggap lebih efisien dalam menghasilkan energi dibandingkan
sumber energi ramah lingkungan yang lain.
Berdasarkan kajian akademik, nuklir merupakan solusi ramah lingkungan yang berkelanjutan untuk
mengejar Indonesia sejahtera dan rendah karbon pada tahun 2050.Implementasi nuklir sebagai
energi terbarukan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi sekaligus dapat mencapai target
penurunan karbon di masa mendatang.
Selengkapnya disini.
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