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ABSTRACT
Almost every year we can be sure of electricity will increase. TDL (Tarif Dasar Listrik) on 1 January 2013 a
separate blow to the consumer of electricity in general, especially to UKM that have a very small profits.
SMEs such as point HIK very uneasy with this TDL, due to profit from selling very severe if the lighting
electricity use from PLN. Lighting the lamp current at stall just use a torch or oil lamp, this is very impact on
visitor stalls. Lack of lighting does not rule out getting less visitors, this adds to the weight of the load
carried by the owner of Warung HIK. With the Application of Science and Technology Particularly with
Wind Power technology with vertical axis is to be developed by researchers, the mill consists of a transducer,
generator, sidu-sidu vertical, inverters, batteries and tower. This windmill is expected to overcome the
problems of information stalls and electrical problems faced by UKM, such that the cost of electricity could
be on tap to 0%. and the electricity cost savings to be an advantage for UKM. By using this windmill
technology UKM HIK point is not affected by the power outage.
Kata Kunci: windmill, Warung HIK, electricity, UKM, profits

I. PENDAHULUAN
Kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) per 1
januari 2013 merupakan pukulan tersendiri
bagi pemakai listrik pada umumnya, terlebih
lagi para pelaku UKM yang notabene sangat
kecil untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku
UKM seperti Warung HIK sangat terpukul
dengan kenaikan TDL ini karena untuk
mendapatkan keuntungan dari berjualan
sangat berat jika penerangan menggunakan
listrik dari PLN. Penerangan lampu saat ini di
warung hanya menggunakan obor atau lampu
teplok, maka ini sangat berdampak pada
pengunjung warung. Dari penerangan yang
cukup kurang tidak menutup kemungkinan
semakin sepinya pengunjung, ini menambah
berat beban yang di emban pemilik Warung
HIK. Selain ongkos produksi yang tinggi, di
perparah lagi dengan pembengkaan biaya
penerangan yang naik terus. Inilah potret dari
keberadaan warung HIK di desa Jetak.
Jika dilihat secara nasional masyarakat
kecil tetap kena dampaknya dengan kenaikkan
TDL ini, baik pemakai 450watt maupun
900watt. Ini merupakan beban tersendiri yang
mana untuk menghidupi keluarga sudah
cukup berat bebanya. Dengan rata-rata UMK
Rp 864.000,-, untuk hidup layak cukup sulit di
wilayah Sragen.
Desa jetak terletak di wilayah jalan
protokol antara Solo-Sragen KM 30, ini
sangat strategis sekali untuk pengembangan
UKM dengan membuka warung HIK.Dengan

mayoritas penduduk yang petani, peluang
warung HIK masih terbuka Lebar di daerah
ini
UKM Warung HIK di desa jetak,
mengandalkan pengunjung dari masyarakat
sekitar, tetapi karena dilalui jalan protokol
tidak menutup kemungkinan pengunjung dari
luar kota. Dalam setiap hari UKM Warung
HIK di Jetak memerlukan 2 sampai 3 tenaga
untuk menyipakan barang yang akan di
jajakan dan menunggu warung sampai larut
malam bahkan sampai fajar. Dengan demikian
Warung
HIK
sangat
membutuhkan
penerangan yang cukup agar bisa melayani
pengunjung. Dan jika penerangan cukup cara
memasaknya pun juga bisa lebih higienis. Di
Desa Jetak terdapat sekitar 10 Warung HIK.
Jadi kalau tenaga yang di butuhkan 3 orang
maka terdapat 30 tenaga kerja yang
menggantungkan hidupnya dengan UKM ini.
Dengan Penerapan Iptek Khususnya
dengan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga
Angin yang Portable yang akan di
kembangkan oleh tiem, bisa mengatasi
permasalahan tentang penerangan warung dan
beban biaya untuk listriknya bisa ditekan,
sehingga bisa menghemat biaya penerangan,
jadi dari pos untuk membayar penerangan bisa
di alokasikan sebagai keuntungan. Dengan
teknologi ini maka UKM Warung HIK tidak
terpengaruh dengan adanya pemadaman
listrik, jadi akan sangat menarik pelanggan
untuk berkunjung ke warung idamanya.
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Berdasarkan geografis desa jetak,
sangat
memungkinkan
untuk
menggunakan angin sebaagai sumber
energi alternatif, karena belum banyak
rumah dan gedung-gedung bertingkat.
Tabel 1.1. Kondisi Angin

sumber:http://kincinrangin.info/pdf/kondisi-angin.pdf

1.2 Permasalahan
a. Pendapatan yang masih rendah karena
pengunjungnya yang datang ke Warung
nya sedikit.
b. Salah satu penunjang warung yaitu
penerangan sangat mahal, baik jika
menggunakan listrik ataupun minyak
tanah.
1.3 Solusi Yang Ditawarkan
Melakukan koordinasi dengan mitra untuk
menampung
permasalahan-permasalahan
mitra yang ada. Identifikasi prioritas
permasalahan mitra untuk lebih memfokuskan
permasalahan mitra sebagai dasar dari
penyelesaian permasalahan. Dari identifikasi
permasalahan tersebut, mitra memfokuskan
pada permasalahan peningkatan Penerangan
dengan tanpa harus menambah biaya listrik,
atau menambah dengan pembelian minyak
tanah untuk lampu penerangannya. sehingga
lampu-lampu yang di gunakan bisa lebih
banyak dan lebih terang sehingga warungnya
akan lebih menarik. Konsep solusi permasalah
dapat dicermati pada ilustrasi gambar dibawah
ini.

Pendampingan perancangan alat guna
meningkatkan Penerangan Lampu dilakukan
dengan cara perancangan oleh tim yang
bekerja sama dengan UKM Warung HIK
melakukan uji coba bersama secara intensif.
Rancang bangun Kincir Angin portable
sebagai hasil luaran, difokuskan Generator,
Repeater, Sidu-sidu dan tower pada kincir
angin. Hasil rancang bangun kincir angin
untuk penerangan yang bagus
yang
dikerjakan oleh tim pelaksana secara
tekniknya dapat dilihat dalam lampiran.
Alat yang telah dioptimalkan akan dilakukan
pelatihan merakit dan maintenance secara
masal dengan melibatkan suluruh paguyuban
UKM Warung HIK, sehingga alat ini dapat
tersosialisasi dengan baik
Pemantauan terhadap alat yang dirancang
secara berkesinambungan guna optimalisasi
hasil penerangan dan berdampak pada
peningkatan pendapatan dari pemilik UKM
Warung HIK.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Angin
Angin adalah udara yang bergerak yang
diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena
adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya.
Angin bergerak dari tempat bertekanan udara
tinggi ke bertekanan udara rendah. Apabila
dipanaskan, udara memuai. Udara yang telah
memuai menjadi lebih ringan sehingga naik.
Apabila hal ini terjadi, tekanan udara turun
karena udaranya berkurang. Udara dingin
disekitarnya mengalir ke tempat yang
bertekanan rendah tadi. Udara menyusut
menjadi lebih berat dan turun ke tanah. Diatas
tanah udara menjadi panas lagi dan naik
kembali. Aliran naiknya udara panas dan
turunnya udara dingin ini dikarenakan
konveksi.
Tenaga
angin
menunjuk
kepada
pengumpulan energi yang berguna dari angin.
Pada tahun 2005, kapasitas energi generator
tenaga angin adalah 58.982 MW, hasil
tersebut kurang dari 1% pengguna listrik
dunia. Meskipun masih berupa sumber energi
listrik minor dikebanyakan Negara, penghasil
tenaga angin lebih dari empat kali lipat antara
1999 dan 2005.
Kebanyakan tenaga angin modern
dihasilkan dalam bentuk listrik dengan
mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi
arus listrik dengan menggunakan generator
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listrik. Pada kincir angin energi angin
digunakan untuk memutar peralatan mekanik
untuk melakukan kerja fisik, seperti
menggiling atau memompa air. Tenaga angin
banyak jumlahnya, tidak habis- habis, tersebar
luas dan bersih.
2.2 Turbin Angin
Turbin angin adalah kincir angin yang
digunakan untuk membangkitkan tenaga
listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat
untuk mengakomodasi kebutuhan para petani
dalam
melakukan
penggilingan
padi,
keperluan irigasi, dll. Turbin angin terdahulu
banyak digunakan di Denmark,
Belanda, dan Negara-negara Eropa lainnya
dan lebih dikenal dengan windmill.
Kini turbin angin lebih banyak
digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan
listrik masyarakat, dengan menggunakan
prinsip konversi energi dan menggunakan
sumber daya alam yang dapat diperbaharui
yaitu angin. walaupun sampai saat ini
penggunaan turbin angin masih belum dapat
menyaingi pembangkit listrik konvensional
(Co: PLTD, PLTU, dll), turbin angin masih
lebih dikembangkan oleh para ilmuan karena
dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan
dengan masalah kekurangan sumber daya
alam tak terbaharui (Co: batubara dan minyak
bumi)
sebagai
bahan
dasar
untuk
membangkitkan listrik.
Angin adalah salah satu bentuk energi
yang tersedia di alam, Pembangkit Listrik
Tenaga Angin mengkonversikan energi angin
menjadi energi listrik dengan menggunakan
turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya
cukup sederhana, energi angin yang memutar
turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor
pada generator dibelakang bagian turbin
angin, sehingga akan menghasilkan energi
listrik. Energi listrik ini biasanya akan
disimpan kedalam baterai sebelum dapat
dimanfaatkan.
2.3 Turbin Angin Sumbu Vertikal
Turbin angin sumbu vertikal/tegak (atau
TASV) memiliki poros/sumbu rotor utama
yang disusun tegak lurus. Kelebihan utama
susunan ini adalah turbin tidak harus
diarahkan ke angin agar menjadi efektif.
Kelebihan ini sangat berguna di tempattempat yang arah anginnya sangat bervariasi.
VAWT mampu mendayagunakan angin dari
berbagai arah.

Dengan sumbu yang vertikal, generator
serta gearbox bisa ditempatkan di dekat tanah,
jadi menara tidak perlu menyokongnya dan
lebih mudah diakses untuk keperluan
perawatan. Tapi ini menyebabkan sejumlah
desain menghasilkan tenaga putaran yang
berdenyut. Drag (gaya yang menahan
pergerakan sebuah benda padat melalui fluida
(zat cair atau gas) bisa saja
tercipta saat kincir berputar.
Karena sulit dipasang di atas menara,
turbin sumbu tegak sering dipasang lebih
dekat ke dasar tempat ia diletakkan, seperti
tanah atau puncak atap sebuah bangunan.
Kecepatan angin lebih pelan pada ketinggian
yang rendah, sehingga yang tersedia adalah
energi angin yang sedikit. Aliran udara
di dekat tanah dan obyek yang lain mampu
menciptakan aliran yang bergolak, yang bisa
menyebabkan berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan getaran, diantaranya
kebisingan dan bearing wear yang akan
meningkatkan biaya pemeliharaan atau
mempersingkat umur turbin angin. Jika tinggi
puncak atap yang dipasangi menara turbin
kira-kira 50% dari tinggi bangunan, ini
merupakan titik optimal bagi energi angin
yang maksimal dan turbulensi angin yang
minimal.

Gambar 1. Sumbu vertikal
2.3.1 Kelebihan Turbin Angin Sumbu Vertikal
(TASV)
a. Tidak membutuhkan struktur menara yang
besar.
b. Sebuah TASV bisa diletakkan lebih dekat
ke tanah, membuat pemeliharaan bagianbagiannya yang bergerak jadi lebih mudah.
c. TASV memiliki sudut airfoil (bentuk bilah
sebuah baling-baling yang terlihat secara
melintang) yang lebih tinggi, memberikan
keaerodinamisan
yang tinggi sembari
mengurangi drag pada tekanan yang
rendah dan tinggi.
d. Desain TASV berbilah lurus dengan
potongan melintang berbentuk kotak atau
empat persegi panjang memiliki wilayah
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tiupan yang lebih besar untuk diameter
tertentu daripada wilayah tiupan berbentuk
lingkarannya TASH.
TASV memiliki kecepatan awal angin
yang lebih rendah daripada TASH.
Biasanya TASV mulai menghasilkan
listrik pada 10 km/jam (6 m.p.h.)
TASV biasanya memiliki tip speed ratio
(perbandingan antara kecepatan putaran
dari ujung sebuah bilah dengan laju
sebenarnya angin) yang lebih rendah
sehingga lebih kecil kemungkinannya
rusak di saat angin berhembus sangat
kencang.
TASV bisa didirikan pada lokasi-lokasi
dimana struktur yang lebih tinggi dilarang
dibangun.
TASV yang ditempatkan di dekat tanah
bisa mengambil keuntungan dari berbagai
lokasi yang menyalurkan angin serta
meningkatkan laju angin (seperti gunung
atau bukit yang puncaknya datar dan
puncak bukit).
TASV tidak harus diubah posisinya jika
arah angin berubah.
Kincir pada TASV mudah dilihat dan
dihindari burung.

2.3.2 Kekurangan Turbin Angin Sumbu
Vertikal (TASV)
a. Kebanyakan TASV memproduksi energi
hanya 50% dari efisiensi TASH karena
drag tambahan yang dimilikinya saat kincir
berputar.
b. TASV tidak mengambil keuntungan dari
angin yang melaju lebih kencang di
elevasi yang lebih tinggi.
c. Kebanyakan TASV mempunyai torsi awal
yang rendah, dan membutuhkan energi
untuk mulai berputar.
d. Sebuah TASV yang menggunakan kabel
untuk menyanggahnya memberi tekanan
pada bantalan dasar karena semua berat
rotor dibebankan pada bantalan. Kabel
yang dikaitkan ke puncak bantalan
meningkatkan daya dorong ke bawah saat
angin bertiup.
III. PERANCANGAN KINCIR ANGIN
Dalam
perancangan
pertama
yaitu
menentukan tranduser dan sidu-sidu, jika sidu
sudah jelas berkutnya komponen elektri,
seperti nampak pada gambar berikut:

Gambar 2. Rancangan kincir angin
IV. IMPLEMENTASI
Setelah
melakukan
analisa
dan
perhitungan pada sumbu vertikal dan
rancangan turbin, maka dilakukan pengelasan
dan dilakukan perakitan komponen elektrikal,
setelah cukup dalam proses pengelasan dan
pemasangan komponen elektrikal maka
dilakukan ujicoba sistem kincir angin sumbu
vertikal, pada pengetesan ini semua
komponen berjalan dengan normal dan kincir
angin bisa mengeluarkan arus setara dengan
500WATT, untuk lebih jelasnya bisa di
perhatikan gambar sebagai berikut:

Gambar 3 Implementasi dari rancangan kincir
angin

V. KESIMPULAN
Pada
Penelitian
ini,
sudah
melakukan perencanaan,perancangan serta
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pembuatan kincir angin, dengan bahan
pokok pembuatan berupa yaitu bahan besi
dan bahan elektrik, bahan besi berupa: besi
lempengan,
besi
batangan
beserta
komponen pendukung seperti mur, baut,
klaker, gear dan lainya. Bahan elektrik:
generator pembangkit, kabel, lampu, aki,
inverter 220V, regulator. Pada proses
pembuatan bekerjasama dengan bengkel
untuk melakukan pembubutan, pengelasan
serta pengecatan.
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