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Menyelamatkan Bumi Lewat Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com â€” Salah satu tujuan pembangunan kawasan transmigrasi adalah
membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang dilakukan para transmigran yang berada di
permukiman transmigrasi tersebut. Para transmigran tersebut merupakan pionir-pionir
pembangunan.

Pembangunan kawasan transmigrasi pada umumnya dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh (r
emote area
) dan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha pertanian di wilayah
tersebut.
Dalam melakukan kegiatan usaha pertanian dan usaha-usaha produktif, di samping juga untuk
kehidupan sehari-hari seperti untuk memasak, para transmigran memerlukan energi.
Menurut Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT),
Depnakertrans, Djoko Sidiq Pramono, selama ini untuk memenuhi kebutuhan energi para
transmigran dilakukan dengan memanfaatkan minyak tanah, kayu, dan sekam dari sisa panen
hasil pertanian maupun dari generator.
"Pada umumnya kawasan transmigrasi itu belum terjangkau aliran listrik dari PLN. Sedangkan
energi sangat dibutuhkan para transmigran. Kami kemudian melakukan solusi pemenuhan
energi dengan memanfaatkan potensi lokal untuk sumber energi khususnya sumber-sumber
energi terbarukan," kata Djoko Sidiq Pramono.
Agar lebih hemat, efisien, dan ramah lingkungan, Ditjen P2MKT memanfaatkan potensi-potensi
lokal untuk pembangkit energi. Seperti memanfaatkan aliran dan debit air untuk dapat memutar
turbin sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).
Memanfaatkan tenaga angin, tenaga surya, memanfaatkan bahan bakar nabati, minyak sawit,
jarak pagar, minyak kelapa, minyak jagung serta bahan bakar gas dari kotoran ternak.
Adanya pemenuhan energi terbarukan untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha
ekonomi produktif, kawasan trasnmigrasi tersebut dengan cepat dapat terdorong menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi baru.

Pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi ini nantinya
diharapkan akan mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak. Di samping itu,
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wacana program desa mandiri energi (DME) bisa direalisasikan.
Pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi khususnya
pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) telah dilakukan pada 1997 dengan bantuan Perancis di
kawasan transmigrasi Hialu, Sulawesi Tenggara, Salotiwo/Kalumpang dan Salopangkang,
Sulawesi Barat, serta Muara Ancalong, Kalimantan Timur.
Pada 2008, pembangunan PLTS dilakukan di kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Mesuji, Lampung, jenis PJU, Hybrid 3000, SHS 200 dan SHS 50, KTM Belitang,
Sumatera Selatan, jenis PJU, KTM Parit Rambutan, Sumatera Selatan jenis PJU, KTM
Tobadak, Sulawesi Barat, jenis PJU, UPT Serai, Sulawesi Utara, jenis SHS 200.
Selain itu, PLTMH juga telah dibangun di kawasan transmigrasi Owata dan Sumalata,
Gorontalo, Manilili, Sulawesi Selatan dan Tambua, Sulawesi Tenggara. Sementara lokasi
transmigrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga telah dibangun pembangkit tenaga angin
(PLTAngin) di Oi Toi dan Piong.
"Kesadaran ikut menyelamatkan lingkungan dan program pembangunan dan pengembangan
energi baru dan terbarukan di kawasan transmigrasi tersebut, Ditjen P2MKT, Depnakertrans
akan bekerja sama dengan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen ESDM, yang
rencananya akan dilakukan akhir bulan Juni 2009," ujar Gatot, Staf Ditjen P2MKT.
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