
ABSTRAK 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) 

Suyitno HP,MT 

Invensi ini meliputi sistem transmisi dan penggunaan gaya sentrifugal yang dipasangkan 

pada sistem transmisi dengan menggunakan hubungan transmisi seperti berikut 150 15 40     

10 80 15, artinya rekayasa yang dilakukan dengan menggunakan transmisi sesuai dengan 

skema dimulai dari Kincir sampai Puli Generator (150 15 40 10 80 15 ) dalam cm. Gaya 

sentri fugal ini didapatkan dari hasil rekayasa pemasangan roda gila pada sistem transmisi alat 

dengan prinsip pemanfaatan massa benda roda gila dan kecepatan gerak guna mendapatkan energi 

kinetik untuk memutar transmisi yang diteruskan ke generator. Hal ini yang menjadikan gerakan 

sistem mikro hidro ini  mampu menggerakan Generator yang kapasitasnya sampai 10.000 watt.  

Susunan transmisi yang digunakan  dalam sistem PLTMH ini adalah sebagai berikut : 

(150 15 40 10 80 15 ) artinya : 150 besaran diameter kincir ( 150 cm ) sebagai pembangkit 

putaran ( turbin ) dengan lebar 40 cm. Gerakan kincir diteruskan ke roda gigi diameter 15 cm, lalu 

menggerakan roda gigi 40 cm dan diteruskan ke roda gigi 10 cm yang seporos dengan poros puli 80 

cm. Puli 80 cm dengan menggunakan flatbelt dihubungkan dengan puli generator 15 cm. Dari 

susunan transmisi hanya dibutuhkan tenaga potensial dari sumber air sebesar 0,003115 m
3
/ detik 

lebih kecil dari tenaga yang ada yaitu tenaga putar yang tersedia (Q) = 0,005625 m
3
/detik sebelum 

dipasang roda gila. Untuk memperingan gerakan transmisi, maka digunakan tenaga kinetik dengan 

memanfaatkan Roda Gila yang beratnya 30 kg dipasang seporos dengan puli 80 cm. Tambahan 

Roda Gila pada sistem transmisi dapat menyumbangkan daya gerak putar transmisi, sehingga 

keberadaan Roda Gila sangat bermanfaat pada sistem.  

Hasil rekayasa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dapat menggerakan 

generator kapasitas 10.000 watt untuk mengatasi kebutuhan sumber listrik.. Jika kebutuhan listrik 

dirasa belum memenuhi kebutuhan, maka ouput yang sebesar 10.000 watt ini dapat ditingkatkan 

dengan alat lain yaitu Peningkat Daya Listrik SUNSUY Tipe 2007 yang output dayanya bervariasi 

dari 30.000 watt sampai 100.000 watt. 

Kalim yang diminta adalah : 

1. Sistem transmisi dalam PLTMH ini disusun sedemikian rupa sehingga rpm pada Generator 3 

phase mencapai 1500 rpm dengan tenaga putar yang cukup kecil. Sistem yang dirancang 

pada PLTMH ini dapat digambarkan seperti berikut : (150 15 40 10 80 15 ) 

ditambah dengan pemasangan roda gila. 

2. Roda Gila yang ada pada PLTMH ini berfungsi untuk membantu dalam pengadaan energi 

putar dari massa benda ( roda gila ) seberat 30 kg diubah menjadi energi kinetik dengan 

kecepatan tertentu untuk memperingan putaran sistem transmisi. Setelah sistem beroperasi, 

maka air yang dibutuhkan untuk memutar sistem alat ini ( PLTMH ) cukup dengan debit 

0,003115 m
3
/detik. Roda Gila yang dipasang seporos dengan puli 80 cm sebagai penggerak 

puli generator 3 phase ini menambah momen putar kincir sebagai penggerak utama.   

 

 


