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Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini sangat pesat. Begitu juga perkembangan ilmu-
ilmu teknologi dalam bidang teknik. Perkembembangan teknologi juga mempengaruhi 

kebutuhan sumber energi di dunia. Sehingga persedian sumber energi untuk mesin-mesin 
konversi energi dunia terutama minyak bumi, batu bara maupun gas alam semakin berkurang. 

Keterbatasan sumber energi tersebut juga dirasakan di Indonesia. Seperti keterbatasannya 
sumber energi migas dan juga energi listrik yang saat sekarang sangat tersasa dan besar 
pngaruhnya di Indonesia. Semakin menipisnya sumber energi yang sangat besar pengaruhnya ini 

membuat pemerintah menetapkan kebijakan tentang perkembangan sumber energi di Indonesia.  
Pemerintah mengharapkan agar semua pihak baik instansi yang terkait dalam usaha 

perkembangan sumber energi maupun rakyat Indonesia mampu menemukan cadangan sumber 
energi baru serta dapat meningkatkan usaha pemakaian sumber non migas dan mampu 
menciptakan suatu teknologi alternative, yang pemanfaatan sumber energinya bersifat renewable 

dan ramah lingkungan tetapi banyak dan selalu ada. Angin dan air tercatat sebagai sumber energi 
yang pertama-tama dimanfaatkan manusia sejak awal perkembangan peradapan manusia di 

dunia. Energi angin adalah salah satu alternatif yang menarik untuk dikembangkan, terutama di 
daerah-daerah yang kaya akan angin sepanjang tahun. Disamping itu juga angina merupakan 
salah satu energi kinetik yang jumlahnya cukup banyak dimuka bumi. Di daerah-daerah tertentu 

seperti pada dataran-dataran yang luas, angina sangat potensial untuk dijadikan sumber energi 
murah yang ramah lingkungan. Masyarakat belanda bahkan telah manfaatkan energi angin untuk 

mengerakkan penggilingan gandum dan pompa air.  
Untuk itu kami mendapat ide untuk merancang suatu turbin angin (kincir angin) yang nantinya 
dapat digunakan sebagai sumber energi alternative, yang dapat ditempatkan di daerah-daerah 

terpencil yang memiliki potensi angin yang sanagat baik. Namun daerah-daerah itu mengalami 
kesulitan dalam hal penggadaan sarana distribusi listrik (PLN) yang membutuhkan biaya sangat 

besar. 

 


