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BABIV 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Kejadian gempa bumi dan Tsunami 20 1 1  yang melanda Jepang 

memberikan dampak kerugian yang cukup besar khususnya terhadap masalah krisis 

energi yang disebabkan rusaknya pembangkit nuklir Fukushima. Selain itu kerusakan 

infrastruktur akibat bencana juga menghambat pengiriman suplai energi. 

Upaya Disaster Management yang meliputi pemadaman bergilir yang 

dilakukan sebagai langkah tanggap darurat, konservasi energi yang dilakukan semua 

entitas dan peningkatanan optimalisasi pembangkit listrik berbasis minyak bumi dan 

gas telah memberikan peningkatan pasokan listrik pada PL TN TEPCO dan Tohoku 

EPCO di level yang stabil dan memberikan efek yang baik terhadap pengurangan 

beban puncak khusunya pada masa peak-time. Selain itu, manuver yang dilakukan 

pemerintah Jepang serta pihak-pihak yang terkait dalam melakukan recovery pasca 

bencana juga membuat berbagai instrastruktur yang rusak akibat bencana kembali 

pulih secara cepat hanya dalam beberapa bulan, sehingga pengiriman bahan-bahan 

energi dan kebutuhan lain melalui pelabuhan dan jalan yang rusak pun kembali 

berjalan normal. Kedepannya, pada upaya pencegahan pemerintah menetapkan 

perencanaan energi di masa depan dengan melakukan pengurangan proporsi energi 

konvensional dan nuklir, serta meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga 

mencapai 50% melalui kebijakan-kebijakan dan cetak biru yang berjangka panjang, 

seperti "Innovative Strategy for Energy and the Environment" guna menghasilkan 

bauran energi yang berimbang dan tidak rentan terhadap potensi gangguan ekstemal, 

seperti bencana alam dan instabilitas sosial, ekonomi, dan politik nasional maupun 

global 
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DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM 

ANRE : Agency for Natural Resources and Energy adalah perwakilan dari MET! dan 

bertanggung jawab terhadap kebijakan yang terkait dengan energi dan sumber daya 

alam. 

Bcf atau Billion Cubic Feet: Saluan yang digunakan dalam penghitungan jumlah gas 

alam. 

BWR Boiling Water Ractor salah satu jenis light water nuclear reactor yang 

digunakan untuk menghasilkan energi listrilk. Jenis ini adalah jenis kedua yang 

paling sering digunakan sebagai penghasil energi listrik setelah pressurized water 

reactor (PWR), yang juga jenis dari light water nuclear reactor. Perbedaan utama dari 

BWR dan PWR, pada BWR, air panas dari inti reaktor yang berubah menjadi uap dan 

kemudian menjalankan turbin uap. Pada PWR, air panas pada inti reaktor tidak 

mendidih. Air panas ini kemudian saling menyalurkan panas dengan lower pressure 

water system, yang berubah menjadi uap dan menggerakan turbin. 

Cool Biz: Upaya untuk mendorong orang-orang agar berpakaian dengan berbagai 

cara yang membuat mereka tetap sejuk. 

Electricity Supply-Demand Emergency Headquartes atau markas besar tanggap 

darurat untuk pasokan-permintaan listrik: Badan yang bertugas melakukan 

manajemen energi selama massa defisit energi 

Feed-in tariff Harga yang dibayarkan oleh perusahaan listrik negara ketika membeli 

listrik dari pembangkit listrik jenis energi terbaharukan dengan harga yang ditetapkan 

oleh pemerintah setempat 
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Gross Domestic Product atau Poduk Domestic Bruto :nilai keseluruhan semua barang 

dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya per tahun) dan merupakan merupakan salah satu metode untuk menghitung 

pendapatan nasional. 

Kilang Minyak (Oil Refinery): pabrik/fasilitas industri yang mengolah minyak 

mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk 

produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama 

yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain: minyak nafta, bensin (gasoline), 

bahan bakar diesel, minyak tanah (kerosene), dan elpiji.Kilang minyak merupakan 

fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan 

fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang 

sangat besar. 

LNG atau Liquified Natural Gas: Gas alam yang sebagian besar berupa metana 

(CH4) yang telah dikonversi dalam bentuk cair untuk mempermudah dalam 
. . . 

penymmpanan maupun pengrmman 

LWR atau Light Water Reactors: Jenis dari thermal reactor yang menggunakan air 

biasa, sebagai penghalang heavy water, dan sebagai pendingin dan pelerai netron dan 

senyawa padat dari pembelahan elemen sebagai bahan bakar. Thermal reactors adalah 

jenis thermal reaktor nuklir paling umum 

Mbd: Million barrel per day adalah satuan yang digunakan dalam perhitungan jumlah 

minyak. 

Net-Zero-Eenergy: Bangunan yang secara keseluruhan (net) tidak mengonsumsi 

energi yang bersumber dari listrik negara (PLN) maupun bahan bakar fosil. Dengan 

kata lain, net zero energy merupakan konsepsi bangunan yang dapat mencukupi 
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kebutuhan energinya sendiri dari surnber energi terbarukan, seperti matahari, angin, 

air, bahan bakar nabati, biomassa, dan biogas. 

Nippon Keidanren: Organisasi ekonomi yang komprehensif dengan keanggotaan 

terdiri dari 1 .329 perusahaan perwakilan dari Jepang, 109 asosiasi industri nasional 

dan 47 organisasi ekonorni regional (per 2 Juni 20 I 5). 

No Overtime Day: Penghentian sementara jam lernbur guna mengurangi penggunaan 

listrik 

Peak-Drnand atau Puncak Perrnintaan: Istilah yang merujuk ke titik historis tertinggi 

dalarn catatan penjualan produk tertentu. Dalam hal penggunaan energi, Puncak 

Perrnintaan menggambarkan periode sirnultan, permintaan konsumen yang kuat atau 

periode perrnintaan tertinggi dalarn jangka waktu penagihan. 

Peak-Load atau Puncak-Beban: adalah istilah yang digunakan dalam manajemen 

permintaan energi yang rnenggarnbarkan periode di mana daya listrik yang 

diperkirakan akan lebih tinggi daripada tingkat rata-rata pasokan. Fluktuasi 

permintaan puncak mungk:in terjadi pada siklus harian, bulanan, musiman dan 

tahunan. 

PWR atau Pressurised Water Reactors: Jenis reaktor yang paling sering digunakan 

dari pembangkit energi nuklir dari Baral. Pada PWR, air pendingin dipompa dengan 

tekanan tinggi menuju inti reaktor di mana di bagian tersebut terpanaskan akibat dari 

pembelahan atom. Panasnya kemudian mengalir ke steam generator di mana pada 

fase tersebut mengirimkan energi panas ke sistem kedua di mana uap dihasilkan dan 

dialirkan menuju turbin dan menghasilkan putaran sehingga mengerakan generator 

listrik. 
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Produk Nasional Bruto (Gross National Product): Nilai produk berupa barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, 

termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang 

berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang 

beroperasi di wilayah negara tersebut. 

lndustri Petrokimia: Industri yang berkembang berdasarkan suatu pola yang 

mengkaitkan suatu produk-produk industri minyak bumi yang tersedia, dengan 

kebutuhan masyarakat akan bahan kimia atau bahan konsumsi dalam kehidupan 

sehari-hari. Contoh produk-produk industri petrokimia hulu antara lain Methanol, 

Ethylene, Propylene, Butadine, Benzene, Toluene, Xylenes, Fuel Coproducts, 

Pyrolisis Gasoline, Pyrolisis Fuel Oil, Raffinate dan Mixed C4. 
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