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Populer Karena PLTSa

mungkin bisa dikatakan menjadi â€œRomel Dayâ€. Pasalnya, sejumlah koran nasional dan
lokal, hari itu memuat berita hasil â€œobrolanâ€ saya dengan rekan-rekan wartawan Kompas,
Republika, Seputar Indonesia, Pikiran Rakyat, Tribun Jabar, Galamedia, 68ARH
, dan beberapa wartawan lain, tentang rencana Pemkot Bandung membangun Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Gedebage Bandung. Pagi itu juga, saya
diwawancara secara
live on air
oleh Trijaya FM Bandung tentang masalah yang sama. Berita edisi online-nya bahkan dicopy
oleh sejumlah bloger. Asyik deh, kian nyebar tuh info ke seluruh duniaâ€¦.!
Â

Inti berita, setelah Jumat (7/12) lalu saya ikut studi banding meninjau dua pabrik pengolahan
sampah di Singapura â€“IUT Global dan Senoko Incineration Plantâ€” saya mengambil
kesimpulan: PLTSa Singapura aman dan jauh dari permukiman. Aman karena menggunakan
mesin dan teknologi canggih (hitech), tidak ada polusi dan pencemaran lingkungan, juga tidak
mengandung gas berbahaya. Jauh dari permukiman karena lokasi kedua pabrik sampah di
Singapura itu berada di kawasan khusus industri, di sebelah barat Singapura, dekat pantai, dan
butuh waktu sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari pusat kota Singapura.
Â

Kompas memuat hasil wawancara saya dengan judul â€œLokasi PLTS Harus Jauh dari
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Permukimanâ€ plus foto close up saya. â€œ
Di Kompas itu foto tokoh masy cempaka
arum atau agen PLTS he heâ€¦
,â€ ujar
seorang teman dari Cirebon via SMS. Saya jawab singkat: â€œ
ha haâ€¦ thx
â€. â€œ
Saya sudah baca bos. Itu namanya cendekiawan muslim, peduli thd lingkunganâ€¦
â€ komentar kawan saya yang lain, di Bandung, juga via SMS. Banyak SMS dan telepon lain
yang merespon berita tersebut yang intinya dukungan dan apresiasi karena saya beberkan
fakta apa adanya.
Â

Republika menurunkan judul â€œJarak PLTSa dengan Permukiman Terlalu Dekatâ€, Tribun
Jabar
memilih judul â€œPLTSa Aman Karena Jauh dari Permukimanâ€,
Seputar Indonesia
menggunakan judul â€œPLTS Harus Jauh dari Wargaâ€.
Pikiran Rakyat
menurunkan hasil wawancara dengan saya itu dalam tulisan feature berita berjudul â€œJangan
Dekat Permukimanâ€.

Saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah mempublikasikan wawancara tersebut.
â€œThanks atas pemuatan berita hasil obrolan qta kemarin. Great!â€ ujar saya viaÂ SMS
kepada mereka.Â
Â

Uniknya, hanya Kompas dan Republika yang menuliskan nama lengkap saya secara benar,
Asep Syamsul M. Romli alias Romel, karena memang wartawannya meminta saya menuliskan
nama lengkap di secarik kertas. Yang lain, salah tuhâ€¦ ada yang nulis Asep M. Romli, Asep S.
Romli, Asep Syamsul Romli, bahkan Ramel dan Usep. Tapiâ€¦ thatâ€™s ok, never mind, yang
penting isi beritanya akurat. Thank u all!Â
Â

Saya sadar, orang yang pro-PLTSa, khususnya Walikota, mungkin akan marah sekali
membaca berita-berita tersebut. Tapi, Alhamdulillah, lebih banyak yang memahami posisi saya
sebagai jurnalis yang tidak mungkin menyimpan info yang sangat penting bagi masyarakat,
yang tengah dilanda kontroversi tentang PLTSa Gedebage tersebut.
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Bagaimana reaksi Pemkot atas pemberitaan tersebut, saya ketahui keesokan harinya, Kamis
(13/12), setidaknya di Harian Â Sindo dan Galamedia. Sindo memberitakan,

Sekda Kota Bandung Edi Siswadi mengatakan, warga â€œmelunakâ€
sikapnya soal PLTSa. (Halo Pak Edi, kita pernah â€œmengudaraâ€
bersama dalam sebuah talkshow di Radio Antassalam, masih ingat pasti,
waktu sosialisasi Perda K3).
Sedangkan Galamedia menulis begini:

â€œâ€¦Kekaguman terhadap keberadaan PLTSa Senoko juga terlontar dari
Asep M. Romli yang akrab dipanggil
Romel
. Kepada sejumlah wartawan di Bandung, termasuk Briliant Awal dari
Galamedia, ia bahkan tidak meragukan teknologi yang digunakan Senoko.
Ia bahkan sangat yakin, teknologi yang digunakan sangat ramah lingkungan.
Selain menggunakan teknologi tinggi, kata
Romel
, pengoperasiannya bersih, aman polusi, dan bebas gas beracun.
Namun, Romel mengingatkan, Senoko berada jauh dari permukiman.
â€œKalau melihat yang di Singapura, maka
PLTSa di Kota
Bandung harus dibangun jauh dari permukiman. Di sana, jarak dari pabrik
ke permukiman sekitar 5-10 km,â€ ujarnya ketika ditemui di salah satu
masjid di Bandung, Selasa (11/12).
Karena itu, ia masih menolak pembangunan PLTSa di Rancanumpang yang
lokasinya hanya sekitar 3.000 meter dari rumahnya. Kendati demikian,
Romel
masih belum menutup habis seluruh pintu penolakannya. Menurutnya, jika
PLTSa
di Cina berada di dekat permukiman, maka warga Griya Cempaka Arum
perlu diyakinkan dengan melihat langsung ke sana. â€œHarus melihat
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langsung. Itu agar warga yakin,â€ katanya.
Menanggapi apa yang dikatakan Romel, Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi
yakin telah ada perubahan sikap dari sejumlah warga. â€œItu berarti
kemajuan. Warga sudah mulai paham atas
PLTSa
. Dengan demikian, kita hanya akan sedikit meyakini bahwa
PLTSa
tetap aman berada di dekat permukiman,â€ ujar Edi kepada Briliant Awal
dari Galamedia di Hotel Grand Aquila, Rabu (12/12). Sayangnya, Edi belum
dapat memastikan kapan Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada dapat
bertemu langsung dengan warga Griya Cempaka Arum.
Â(
Galamedia
, Kamis 13 Desember 2007).

Semoga Pemkot Bandung dan para pendukung PLTSa, berpikir jernih dan bertindak rasional,
serta menerima fakta bahwa di Singapura PLTSa memang aman dan jauh dari permukiman.
Jika tetap ngotot ingin mendirikan PLTSa yang jaraknya dengan permukiman hanya sekitar 300
meter, maka Pemkot harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada warga
sekitar; juga jaminan keyakinan bahwa PLTSa itu benar-benar aman, tidak membahayakan
masyarakat sekitar dan lingkungan.
Â

AMAN dan jauh dari permukiman penduduk memang itulah kesan sekaligus kesimpulan yang
bisa saya ambil, setelah berkesempatan berkunjung ke dua pabrik pengelolaan sampah di
Singapura, 7 Desember lalu. Aman karena dengan mengunakan teknologi canggih (
hite
ch
),
efek samping pengolahan sampah seperti gas berbahaya, dioksin, atau air lindi seperti
dikhawatirkan banyak pihak, dapat dieliminasi atau dinetralisir. Gas atau asap yang tadinya
berbahaya pun relatif aman setelah disaring dan dibuang ke udara melalui cerobong asap yang
cukup tinggi, sekitar 150 meter.Â
Â

Lagi pula, lokasi pabrik jauh dari permukiman, berada di kawasan khusus industri di bagian
barat Singapura, dekat pantai, jauh dari pusat kota Singapura â€“butuh waktu sekitar 3 jam
perjalanan darat dari pusat kota. Kawasan khusus industri ini jarang dikunjungi orang. â€œKita
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sedang menuju ke kawasan yang orang bilang â€˜tempat jin buang orokâ€™, karena jarang
orang ke sana,â€ kata local guide, Syafiâ€™i, saat rombongan berada dalam bus menuju ke
sana.
Â

Pabrik pertama yang kami kunjungi adalah IUT Singapore PTE Ltd, di 99 Tuas Bay Drive
Singapore. Di pabrik yang bisa dikunjungi di www.iutglobal.com ini, kami mendapat penjelasan
tentang proses dan teknologi pengolahan sampah berupa
recycling
(daur ulang),
composting
(dijadikan kompos), dan
incineration
(pembakaran).Â
Â

Secara umum, metode dan teknologi pengolahan sampah yang digunakan oleh IUT aman,
tidak mencemari lingkungan, dan menguntungkan. Namun, lokasi pabrik ini jauh dari
permukiman penduduk. â€œJarak pabrik ini dengan permukiman penduduk terdekat sekitar 10
kilometer,â€ jelas S.K. Ashraf, Plant Manager IUT, ketika secara khusus saya tanyakan soal
keberadaan warga di sekitar lokasi pabrik. Saya sempat
guyon
kepadanya bahwa di Indonesia nama Ashraf dikenal sebagai penyanyi dangdut.

Â

Pabrik kedua yang dikunjungi adalah Senoko Incineration Plant, pabrik
khusus pengolahan sampah dengan teknologi insinerasi ( www.nea.go
v.sg
). Pabrik
ini berlokasi di 30 Attap Valley Road Singapore, sekitar 30 menit
perjalanan darat dari lokasi pabrik IUT, masih dekat pantai dan
sama-sama jauh dari permukiman penduduk. â€œLokasi permukiman
dari pabrik ini berjarak sekitar 4-5 kilometer,â€ kata Teo Hock Kheng,
General Manager
Senoko, ketika secara khusus saya tanyakan soal keberadaan warga di
sekitar lokasi pabrik.
Â

5/6

~ Rencana Pemkot Bandung Membangun PLTSa

IUT dan Senoko sama-sama menyerap tenaga kerja sekitar 150-160
orang, beroperasi nonstop 24 jam, para karyawan terbagi dalam 3
shift.Â Â
Ringkasnya, setelah mengamati secara seksama kedua pabrik sampah
tersebut bersama sekitar 30 anggota rombongan â€“termasuk di
dalamnya Walikota Bandung H. Dada Rosada dan Ketua DPRD Kota
Bandung H. Husni Muttaqin, saya mendapat kesan dan kesimpulan:
aman, hitech, bebas gas berbahaya, bebas polusi, ramah lingkungan,
jauh dari permukiman penduduk, berlokasi di kawasan khusus industri
di bagian barat Singapura, jarang dikunjungi orang, dekat pantai, tiga
jam perjanalan mobil/darat dari pusat kota Singapura melalui
highway
(jalan tol), menyerap tenaga kerja sektar 150-160 orang, dan tidak
diprotes warga â€“karena memang tidak ada warga yang bermukim
dekat pabrik! *
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