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Lika-Liku Pulau Bali Memanfaatkan EBT

Sebuah Optimisme dengan Seribu Tantangan di Pulau
Seribu Pura

Jika mimpi adalah kunci kesuksesan, maka Bali harus berani
bermimpi dahulu. Salah satunya adalah mimpi untuk
menerapkan energi bersih. Lalu bagaimana perjalanan pulau
Bali untuk bisa menerapkan Energi Bersih Terbarukan (EBT)?

I WAYAN WIDYANTARA, Denpasar

Sebelum pandemi Covid 19 menimpa seluruh dunia, Bali
kebanjiran wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Dikutip
dari halaman resmi pemerintah provinsi Bali,
yakni https://disparda.baliprov.go.id/ mencatat, sepanjang tahun
2019 ada sebanyak 6.275.210 jiwa datang ke Bali.

Mereka datang tidak hanya menikmati adat dan budaya di Bali
saja, tetapi juga menikmati indahnya sejumlah pantai di Bali
sambari berjemur untuk membakar kulit mereka dari panasnya
sinar matahari. Sebagaimana yang sering dilakukan wisatawan
asal Eropa.

Ya, bicara soal matahari, sebuah penelitian menyebutkan Bali
ternyata memiliki potensi besar menggunakan matahari atau
biasa disebut energi surya sebagai EBT. Hal ini dikarenakan
letak geografis dan kondisi cuacanya.



Sehingga diharapkan energi surya ini dapat menggantikan energi
fosil seperti batubara yang merusak dan mencemari lingkungan.
Bahkan, penggunaan energi surya dapat menambah nilai
promosi pariwisata di Bali.

Gambaran Kelistrikan di Bali.

Luas pulau Bali tidaklah begitu besar seperti di pulau Jawa,
Kalimantan, Sumatra dan lainnya. Untuk itu, kebutuhan listrik di
Bali tidaklah cukup berat. Beban puncak kebutuhan energi di
Bali pada tahun 2019 tercatat sebesar 902 MW.

Saat ini, Bali memiliki ketersediaan energi dengan kapasitas
1.261,2 MW yang bersumber dari pembangkit lokal Bali dengan
kapasitas 921,2 MW. Yakni bersumber dari pembangkit energi
dari (Buleleng, Jembrana, dan Denpasar) dan bergantung pada
saluran dari luar Bali (kabel laut dari Paiton ke Gilimanuk)
dengan kapasitas 340 MW.

Sebagian besar, Bali memang masih mengandalkan energi fosil
dari batubara. Sedangkan untuk pembangkit energi bersih di
Bali hanya ada dua, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun
kapasitasnya kecil, yakni total 1 MW.

Namun harapan untuk Bali bisa menggunakan EBT kini cukup
lebar. Dukungan dari sejumlah pihak, baik dari pemerintah
maupun non pemerintah pun mendukung mimpi ini. Bahkan
Gubernur Bali, Wayan Koster pun dalam kebijakannya, ingin
Bali menggunakan energi bersih dan terbarukan.

Untuk itu, Koster mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019
tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali
Tahun 2020-2050. Pemberlakuan Perda ini sesuai dengan



amanat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Perda ini pun diharapkan Bali dapat melakukan pengembangan
EBT secara mandiri, seperti menggunakan sinar matahari, aliran
air, air terjun, angin, panas bumi, bioenergi, gerakan dan
perbedaan suhu lapisan laut, dan Hidrogen, yang cukup
melimpah sebagai potensi energi daerah.

Kepada radarbali.id, Koster pun sebelumnya mengaku optimis
Bali dapat mengembangkan EBT di Bali. Harapannya, Pulau
Bali dapat lebih dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang
menawarkan kualitas pariwisata dan infrastruktur yang nyaman,
bersih, dan memberikan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami akan dorong penggunaan panel surya untuk di rumah,
perkantoran, swalayan, hotel, hingga restaurant. Termasuk
penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan
kita gerakan di tahun 2021," ujar Koster sambari mengatakan
Bali ekspos energi bersih, ternyata mendapat respon yang sangat
baik di luar negeri.

Dibalik Semangat Pulau Bali Terapkan EBT

Mesin PLTU Batubara di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng
menyala siang hari itu. Suaranya pun sangat keras terdengar.
Suasana seperti ini ternyata sudah menjadi hal yang biasa bagi
Nenek Karimun.

“Saya sudah bertahun-tahun tinggal disini. Mulai Dari proyek
ini dibangun, sampai sekarang mau dikembangkan lagi dan
mengusik tanah saya,” ujar Karimun saat ditemui radarbali.id di
rumahya pada Minggu (22/8/2021).



Diketahui, PLTU Celukan Bawang yang berkapasitas 426 MW
ini baru beroperasi pada tahun 2015 lalu. Untuk
mengoperasikannya, PLTU ini perlu 5200 ton batubara dalam
setiap harinya. Konon, dikatakan kehadiran PLTU ini adalah
penyelamat dari krisis listrik di Bali.

Untuk itu, ada upaya kembali untuk melebarkan luasan dari
PLTU ini, yakni dengan membangun mega proyek PLTU
Celukan Bawang Tahap II. Hal ini pun ditentang oleh sejumlah
elemen, baik LSM Pecinta Lingkungan maupun sebagian
masyarakat yang tinggal di sana.

Sebagian masyarakat yang memiliki lahan di area rencana mega
proyek PLTU Celukan Bawang Tahap II sudah berhasil
pindahkan. Biaya untuk lahan mereka dibayar murah, atau
informasi yang diterima radarbali.id senilai Rp. 3,5 juta per are.

Nah, Nenek Karimun adalah salah satu dari dua orang yang
masih mempertahankan tanahnya di sebelah PLTU Celukan
Bawang. “Dulu di sana (menunjuk depan rumahnya), banyak
ada rumah. Ramai dulu di sini. Sekarang tinggal saya dan Pak
Mangku (Ketut Mangku Wijana, pemilik lahan yang juga masih
bertahan,red) yang masih di sini,” ujar Karimun.
Nenek Karimun memiliki tanah seluas 1 Hektar. Ia ngotot belum
mau menjual tanahnya tersebut. Sejumlah orang dengan latar
belakang berbeda pun seringkali mendatangi dirinya. “Aduh
banyak sekali. Ada bos-bosnya yang datang. Ada aparat juga
coba merayu saya. Saya tak mau melepas tanah saya ini,”
ungkapnya.

Tak jarang, Nenek Karimun juga sempat mendapatkan
“intimidasi”. Caranya berbagai macam. Salah satunya
adalah dengan membuat lubang di sekitar area rumahnya (di



luar dari lahan dimiliki Karimun). Lubang itu ternyata
diperuntukan untuk membuang limbah batubara.

“Sudah dibuat banyak lubang. Saya lihatin mereka mau ngapain.
Kemudian datang dua truk. Truk itu kemudian membuang
limbah batubara. Saya marah besar. Saya cari mereka. Saya
suruh panggil bosnya. Coba kalian jadi saya, apa kalian tak
marah?. Hanya satu truk yang berhasil membuang limbah. Truk
satunya pergi,” ujarnya.
Setelah kejadian itu, masih banyak lagi pola-pola lain yang
dilakukan agar Nenek Karimun tidak merasa nyaman dan mau
menjual tanahnya. Diluar hal itu, Nenek Karimun juga sempat
mengalami sakit sesak. Bahkan, juga sempat menimpa cucu-
cucunya.

Sesak yang Ia dan keluarganya rasakan karena hampir setiap
hari menghirup udara tak bersih. Yakni dari asap pembakaran
batubara yang hanya berjarak kurang dari 1 kilo dari rumahnya
tersebut. Beruntung, kondisinya kini kian membaik dan sampai
kini, Pembangunan PLTU Celukan Bawang Tahap II masih
belum dilanjutkan.

Bila proyek ini dilanjutkan, maka akan bersilangan dengan
kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam menerapkan
energi bersih di Bali. Karena dalam rencana pembangunan tahap
II ini memiliki kapasitas sebesar 2×330 MW. Artinya,
menghabiskan 8.083,94 ton batubara yang dibakar tiap
hari. Dampaknya kerugian masyarakat sekitar pun akan jauh
lebih besar.

Warga Manfaatkan Panel Surya



Semangat untuk meninggalkan energi kotor di Bali juga muncul
dari berbagai kalangan. Salah satunya yang dilakukan LSM
yang bergerak dibidang lingkungan, WALHI Bali. Kini,
kantornya yang beralamat di Jalan Dewi Madri, Denpasar ini
menggunakan panel surya sebagai energi listrik utamanya.

“Tiap bulan kami hanya membayar beban PLN saja. Sebenarnya
gak dipakai kan listrik dari PLN. Karena kami memasang surya
panel untuk kebutuhan kantor sehari-hari,” ujar Suriadi
Darmoko selaku Dewan WALHI Bali kepada radarbali.id pada
Jumat (27/8/2021).

Darmoko bercerita, awal mula ide untuk memasang Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini bermula dari hibah panel surya
yang diberikan oleh WALHI Nasional. “Ada lima provinsi yang
dapat, salah satunya Bali. Karena kami dapat, ya terus saya
instal di kantor,” ungkapnya.

Lalu mengapa panel surya ini menjadi penting? “Ini menjadi
penting karena kantor ini terbuka dan banyak orang datang dan
berkumpul. Kami pun bisa berbagi cerita tentang solar panel ini
dan sekaligus juga bisa menjadi bahan kampanye kami,”
jawabnya.

Selain itu dengan menggunakan panel surya ini, Darmoko
mengaku dapat mengontrol kebutuhan listrik yang digunakan
dalam setiap hari. Sebab, sumber dari pemborosan listrik itu
terjadi karena kita sebagai pengguna listrik tidak bisa
mengontrol konsumsi listrik kita dalam setiap harinya.

“Tak kalah penting, ini juga kan bermanfaat bagi lingkungan.
Sebab, surya panel ini rendah emisi karbon. Berbeda dengan
batubara yang kita ketahui dapat merusak lingkungan dan juga
udara. Energi surya jauh lebih bersih,” pungkas Suriadi.



Penggunaan panel surya, atau biasa disebut PLTS atap di Bali
sejatinya bukan barang asing lagi. Dalam hasil riset yang
tertuang dalam https://iesr.or.id/pustaka/apa-kata-mereka-
tentang-plts-atap-bali menyebut, 61,6 persen warga di Bali
pernah mendengar konsep PLTS atap ini.

Bahkan hasil survey yang dilakukan, sebagian besar responden
rumah tangga di Bali menyatakan "agak suka" dengan konsep
PLTS Atap. Ada dua hal motivasi responden yang tertarik
dengan PLTS atap. Pertama karena mengurangi biaya tagihan
dan kedua dapat menjadi cadangan listrik bila PLN padam.

Hal ini menandakan, harapan Indonesia akan mampu mencapai
sistem energi yang bebas emisi karbon di tahun 2050. Terlebih,
hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintahan Provinsi Bali,
dengan dimulai dari kepemimpinan Gubernur Bali Wayan
Koster dan juga mendapat dukungan dari sejumlah elemen
masyarakat dan pegiat lingkungan di Bali. (ara)


