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Mengapa dinamakan Proyek Hibrida T-18? 

Hibrida merupakan kata yang memiliki arti campuran. Dalam kaitannya dengan 
proyek ini hibrida diartikan pembangkit listrik dengan tenaga campuran antara 
tenaga matahari (yang ditangkap dan diolah dengan panel surya) dan tenaga angin 
(yang diolah dan ditangkap dengan wind turbin). Sedang kode T-18 menunjuk pada 
lokasi proyek disebuah rumah dengar nomer kapling seperti tersebut. 

 

 

Mengapa Proyek Hibrida T-18 dijalankan? 

 Berangkat dari suatu keprihatinan bahwa eksploitas manusia atas 
lingkungan alam dalam rangka memperoleh tenaga listrik telah menghasilkan 
kerusakan lingkungan yang parah sejalan dengan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi. Konkretnya, eksploitasi industry modern terhadap fosil-fosil (gas, 
minyak bumi, batu bar, dll.) berdampak pada kerusakan alam seperti disfungsi 
lahan, polusi udara akibat penyebaran C02 hasil pembakaran fosil, efek rumah kaca 
dan pemanasan global. Untuk itu apabila kita semua berkehendak menghindari 
atau menunda “kiamat” akibat eksploitasi energi konvensional seperti ini maka 



perlu dicari jalan yang lebih arif. Bagaimana menciptakan energi listrik yang ramah 
lingkungan pada satu sisi, dan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi tetap terjaga 
perlu direalisasikan. Kelihatannya memang ambigu, namun ini lebih baik dari pada 
kehancuran alam menjadi semakin riil.   

 

 

 

 

 

Contoh kerusakan alam di Kalimantan Selatan yang diakibatkan oleh aktivitas 
penambangan batu bara. Begitu proyek selesai lahan terbengkalai menjadi tidak 
subur dan genangan air ada dimana-mana. Hutan-hutan dan lahan-lahan subur 
menjadi lenyap. 

 

 



 
 

Bermula dengan hobi elektronika dan teknologi yang bermacam-macam, yang 
kemudian disalurkan dengan cara bagaimana hobi bisa mendukung “pelestarian 
lingkungan”. Maka setahap demi setahap atap rumah dipasangi panel surya dan 
turbin angin sampai dengan kapasitas bisa untuk memenuhi kebutuhan listrik 
rumah tangga. Tema dari hobi yang berkembang menjadi Proyek Hibrida T-18 ini 
adalah “Bersahabat dengan Angin dan Matahari”. Menurut saya setiap upaya 
menundukan alam dalam rangka mengejar kehendak (ekonomi dan politik) 
manusia akan berakhir dengan bencana. Sebaiknya dalam mengejar hasrat 
kemanusiaan kita bersahabat dengan alam. Dalam kaitannya dengan proyek ini, 
saya beruhasa selaras dengan alam dalam upaya mengadakan energi listrik. 
Bersahabat dengan angin dan matahari artinya saya dalam rangka memproduksi 
tenaga listrik memanfaatkan gerak angin dan pancaran sinar matahari tanpa 
mengganggu irama angin dan matahari (alam) tersebut. 

 

 

 



 
 

 

Setelah rangkaian solar panel dan rangkaian turbin angin pembangkit listrik DC 
terpasang maka langkah selanjutnya adalah dihubungkan ke aki atau baterai. Arus DC 
yang diproduksi oleh panel surya disalurkan ke penampungan yaitu baterai melalui 
kontroler. Guna kontroler adalah apabila baterai telah penuh setrumnya maka kontroler 
akan memutus secara otomatis arus yang mengalir dari panel dan turbin sehingga baterai 
tidak mengalami over heating yang bisa mengakibatkan kerusakan. Umur seluruh baterai 
yang digunakan diperkirakan apabila dipakai setiap hari kurang lebih 3 tahun atau 1000 
x charge dan discharge. 

Memang ini bukan merupakan proyek murah tetapi proyek komitmen pada lingkungan. 
Ada 16 aki buatan USA dengan merk US masing-masing harganya per buah sekita 5,5 
juta rupiah. Dan setiap 3 tahun 16 aki tersebut harus diganti. Sementara usia solar panel 
dan turbin angin diperkirakan 15 tahun. 

 

 

 

 



 

 



 

Jadi komponen-komponen yang digunakan 
untuk membangkitkan listrik rumah tangga 
dengan green energy ini meliputi: 

 

O Solar Panel 100 Watt (8 lembar) dan yang 
50 watt (44lembar) 

O Wind turbin berdaya 400 watt (2 buah) 
O Inverter:  - 1000 Watt (Pro Star, sine wave 

modified), 1000 Watt (Paco, sine 
wavemodified), UPS Matrix /Pro Star 2200 
Watt (pure sine wave) 

O Baterai / aki deep cycle  16 buah dengan 
kapasitas masing2 100 Amper 

O Listrik yang dihasilkan  kurang lebih 4200 
watt setiap malam dan listrik yang 
dihasilkan pure sine wave dan modified sine 
wave. 

O Yang pure sine wave digunakan untuk 
menjalankan mesin cuci, kulkas, dan ac. 



Sedang yang sine wave modified digunakan 
untuk menggerakan pemanas air, lampu-
lampu led, seterika dan alat-alat yang tidak 
mengandung putaran magnet.  

 

 

Inilah alat-alat rumah tangga yang bisa dijalankan dengan pembangkit listri 
bertenaga angin dan matahari: 

 

 

 



 

 



 

 

Semua alat-alat rumah tanggan ini Kulkas, TV, AC, Pemanas Air, Mesin 
Cuci Baju, Mesin Cuci Piring, Pengering Baju dioperasikan dengan 
menggunakan listrik yang diproduksi dengan panel surya dan turbin 
angin dengan gelombang listri pure sine wave. 

 

 

Bahkan kompor induksipun bisa dioperasikan dengan energi 
terbarukan ini. Persoalanya adalah semakin kita gunakan untuk alat-
alat rumah tangga yang yang memerlukan daya (Watt) tingg maka 
sumber daya yang ada di dalam baterai akan cepat habis. Semuanya 
bisa dihitung secara teksnis dengan kalkulasi daya, arus dan 
tegangan. Saya kira itu urusan ahli listrik. 

Proyek Hibrida T-18 ini berakhir, karena terpaksa diakhiri, pada tahun 
2018 karena pindah rumah. 



Proyek Yang sedang dikembangkan saat ini adalah PROYEK HIBRIDA 
A-18. Solar panel sudah terinstal dan digubakan sebagai kanopi mobil. 
Harapanya adalah apabila mobil listrik sudah dipasarkan di Indonesia 
dan masyarakat bisa membeli maka instalasi Hibrida A-18 ini akan 
bisa digunakan untuk mengisi ulang baterai mobil listrik. 







 

 

 

Proyek Hibrida A-18 sementara terhenti pada fase ini dan akan 
diaktifkan kembali dalam waktu dekat sambal menunggu 
dipasarkannya mobil listrik dan perkembanga teknologi baterai atau 
aki. Saat ini sudah dipasarkan power bank dengan kapasitas 2000 watt 
AC dengan baterai lithium. Maka teknologi aki dengan PB akan 
mengalami evolusi dan pelan-pelan ditinggalkan. Persoalanya 



semuanya masih impor. Dimanakah posisi riset-riset energi kita? Pusat 
studi energi mestinya meneliti system baterainya bukan hanya menjadi 
makelar proyek tenaga surya dan tenaga angin yang selama ini 
dilakukan. Kalau pusat-pusat studi energi hanya menginstal alat2 impor 
apa bedanya dengan yang saya lakukan? ……… Tesis ketergantungan 
dan keterbelakangan masih menghantui dan riil di Indonesia. 

 


