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Prakata

Pedoman membangun kincir air tipe Pusair untuk irigasi desa ini masuk dalam Gugus Kerja
Hidrologi, Hidraulika, Lingkungan, Air Tanah dan Air Baku yang berada pada Sub Panitia
Teknik Bidang Sumber Daya Air, Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Penulisan pedoman ini mengacu pada Pedoman BSN No.8 Tahun 2000 dan telah mendapat
masukkan dan koreksi dari ahli bahasa.
Perumusan pedoman ini dilakukan melalui proses pembahasan pada Gugus Kerja,
Prakonsensus, dan Konsensus pada tanggal 29 Juli 2003 di Pusat Litbang Sumber Daya Air
Bandung serta proses penetapan pada Panitia Teknik yang melibatkan para narasumber
dan pakar dari berbagai instansi terkait.
Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang dan membangun kincir air
Tipe Pusair. Bangunan kincir air tipe Pusair diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dan
prasarana penyedia air baku, terutama untuk kepentingan irigasi desa.
Dengan diterbitkan pedoman ini para perencana dan pengguna kincir air dapat berpedoman
dalam merancang dan membangun kincir air tipe Pusair.
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Pendahuluan

Penyediaan air untuk berbagai kebutuhan di beberapa daerah di Indonesia sampai saat ini
masih menjadi masalah yang belum dapat diatasi sepenuhnya, terutama kebutuhan air untuk
irigasi lahan tadah hujan. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sawah tadah hujan, petani di
pedesaan, terutama di musim kemarau telah memanfaatkan bangunan kincir air tradisional
sebagai sarana dan prasarana penyedia air. Masalah yang dijumpai pada bangunan kincir
air tradisional adalah kemampuan debit timbaan atau kemampuan mengambil air sangat
rendah dan umur pakainya relatif singkat.
Sehubungan dengan itu, Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Departemen Kimpraswil telah meneliti dan mengembangkan kincir air tipe
Pusair dengan bahan dari besi. Dari hasil litbang tersebut diperoleh persyaratan, ketentuan
dan dimensi, serta cara-cara membangun kincir air tipe Pusair. Hasilnya telah diterapkan di
berbagai daerah di Indonesia, antara lain, di Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Timika,
Propinsi Papua, serta Lahat dan Lubuk Linggau, Propinsi Sumatera Selatan.
Dalam rangka memberikan acuan kepada para peminat dan pengguna tentang cara
membangun kincir air tipe Pusair, disusunlah pedoman teknik ini. Penyusunannya
berdasarkan hasil penerapan di berbagai daerah.
Pedoman ini menguraikan persyaratan, ketentuan, perancangan, pembuatan, cara
perakitan, pengoperasian dan pemeliharaan sehingga diharapkan akan bermanfaat bagi
semua pihak, terutama perencana dan pengguna.
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Membangun kincir air tipe Pusair untuk irigasi desa

1

Ruang lingkup

Pedoman teknik membangun kincir air tipe Pusair untuk irigasi desa ini mencakup cara
merancang dan membangun kincir air tipe Pusair yang digunakan untuk penyediaan air,
terutama air irigasi desa. Pedoman ini tidak mencakup tinjauan terhadap masalah sosial dan
biaya.

2

Acuan normatif

- SNI 03-1724-1989 :

Tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan
di sungai.

- SNI 03-2401-1991 :

Tata cara perencanaan umum bendung.

- SNI 03-0090-1999 :

Beronjong kawat.

3

Istilah dan definisi

3.1 Kincir air tipe Pusair adalah bangunan kincir air untuk pengambilan air baku dari
sumber air, berbentuk bundar yang berputar pada sumbunya oleh dorongan aliran air sungai
atau saluran. Komponen kincir terdiri dari sumbu, jari-jari, pelingkar luar, pelingkar dalam,
sudu-sudu (kipas), tabung dan kelengkapan lainnya. Bahan utamanya terbuat dari besi dan
pipa pvc. Kincir air tipe Pusair pertama dikembangkan dengan bahan utama yang dibuat dari
kayu dan bambu.
3.2 Kincir air tradisional adalah bangunan kincir air untuk pengambilan air baku dari
sumber air, berbentuk bundar yang berputar pada sumbunya oleh dorongan aliran sungai,
guna penyediaan air bagi pertanian yang dibuat dan dibangun masyarakat/petani secara
tradisional dengan pengetahuan yang diwarisi secara turun temurun. Bahan utamanya
adalah bahan lokal, seperti kayu, bambu, dan rotan.
3.3 Sumbu kincir air adalah besi as tall sebagai komponen utama pada kincir untuk
pemutar bangunan kincir air.
3.4 Kogelager/lager adalah alat dudukan sumbu agar dapat mempermudah putaran
kincir.
3.5

Dudukan jari-jari adalah pelat besi tempat dipasangnya ujung jari-jari bagian bawah.

3.6

Jari-jari adalah besi beton sebagai alat pembentuk lingkaran kincir air.

3.7 Pelingkar luar adalah besi pelat yang dipasang pada ujung jari-jari bagian atas
sebagai pengikat jari-jari sehingga membentuk lingkaran kincir air.
3.8 Pelingkar dalam adalah besi beton sebagai pengikat jari-jari bagian tengah agar kuat,
kaku, dan sebagai pengatur jarak antara jari-jari yang satu dengan yang lainnya.
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3.9 Pengikat pelingkar dalam adalah besi beton dan pelat untuk menyatukan atau
menjepit jari-jari dan besi pelingkar.
3.10 Dudukan tabung adalah besi beton dan besi pelat sebagai alat pengikat, pengatur
posisi, jarak dan tinggi letaknya tabung.
3.11 Tabung adalah pipa pvc atau bambu sebagai alat pengambil/timba air sungai yang
akan diangkat dan ditumpahkan ke dalam talang penampung.
3.12 Sudu-sudu (kipas) adalah besi pelat tipis yang dapat menahan aliran air sehingga
kincir dapat berputar.
3.13 Dudukan sudu-sudu adalah besi pelat yang dipasang pada ujung jari-jari bagian atas
(kiri dan kanan).
3.14 Pengikat sudu-sudu adalah besi beton dan pelat untuk menyatukan atau mengikat
pelat sudu-sudu bagian atas ke jari-jari.
3.15 Talang penampung adalah tadah air yang terbuat dari besi pelat tipis atau papan dan
bahan lainnya.
3.16 Irigasi desa/irigasi nagari adalah sistem irigasi di pedesaan yang bersifat komunal
dan tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Pembangunan, pengelolaan,
pengoperasian dan pemeliharaan seluruh jaringan irigasi, dan prasarananya dilakukan
sepenuhnya oleh masyarakat/petani.
3.17 Irigasi sistem kincir air adalah usaha mendatangkan air dari sumbernya dengan
bangunan kincir air untuk memenuhi keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air
ke daerah atau lahan/sawah yang membutuhkan air terutama pada musim kemarau.
3.18 Sungai ruas hulu adalah sungai yang berada di daerah bagian hulu dengan
kemiringan dasar sungai 10-1, palung sungai berbentuk V.
3.19 Sungai ruas tengah adalah sungai yang berada di daerah bagian tengah dengan
kemiringan dasar sungai 10 -2 sampai dengan 10 –3, palung sungai berbentuk U.
3.20 Sungai ruas hilir adalah sungai yang berada di daerah bagian hilir dengan kemiringan
dasar sungai 10 –4, palung sungai melebar.
3.21 Palung sungai adalah profil basah sungai yang terdiri dari alur sungai, bantaran
sungai, dan lembah atau pembatas lainnya.
3.22 Muka air rendah (MAR) adalah tinggi muka air sungai paling rendah pada waktu
musim kemarau untuk memutarkan kincir.
3.23 Muka air normal (MAN) adalah tinggi muka air sungai yang selalu terjadi.
3.24 Muka air tinggi (MAT) adalah tinggi muka air sungai tertinggi (sesaat) terjadi pada
waktu musim hujan.
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4

Struktur kincir air tipe PUSAIR

4.1 Struktur kincir air
Struktur kincir air tipe PUSAIR terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lainnya
sangat berhubungan erat dan saling terkait serta tidak dapat dipisahkan. Komponen yang
dimaksud adalah sebagai berikut.
a)

Kincir air
1) Sumbu atau as terbuat dari besi as tall;
2) Kogelager (lager) terbuat dari besi;
3) Dudukan jari-jari terbuat dari besi pelat satu sama lainnya dihubungkan dengan pipa
besi pada ujung kiri kanan dipasang (dilas) besi pelat berbentuk lingkaran pada besi
pelat dibuat lubang untuk baut;
4) Jari-jari terbuat dari besi beton, yang ujung bagian atas dan bagian bawah dibuat ulir
(disenai) untuk pemasangan mur. Jumlah dan panjang jari-jari disesuaikan dengan
kebutuhan;
5) Pelingkar luar terbuat dari besi pelat, ukuran disesuaikan dengan kebutuhan, pada
besi pelat tersebut dibuatkan lubang untuk jari-jari, dudukan tabung;
6) Pelingkar dalam terbuat dari besi beton, ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan,
pada ujung kiri besi beton dipasang cincin dan pada ujung kanan dibuat kaitan
(dibengkokkan berbentuk kail) untuk menyambungkan ujung yang satu dengan ujung
yang lainnya;
7) Sudu-sudu (kipas) terbuat dari besi pelat tipis, kelilingnya diberi tulang dari besi beton
atau pelat strip, pada besi beton bagian bawah susu-sudu dipasang atau dilaskan
baut, semua ukuran disesuaikan dengan kebutuhan;
8) Dudukan sudu-sudu terbuat dari besi pelat, ukuran disesuaikan dengan kebutuhan,
pada besi pelat dibuat lubang di bagian kiri kanan untuk jari-jari dan baut yang ada
pada bagian sudu-sudu;
9) Tabung terbuat dari pipa pvc, ukuan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
satu dari ujung tabung diberi tutup agar dapat menimba air (air tidak tumpah);
10) Dudukan tabung terbuat dari besi beton atau besi pelat; dudukan ada dua tipe, yaitu
tipe A dudukan berkaki 2 dan tipe B berkaki 1.

Untuk lebih jelas tentang komponen kincir air tipe PUSAIR, lihat Gambar 1 dan Gambar 2.
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Gambar 1 Contoh bangunan kincir air tipe PUSAIR di laboratorium hidraulik
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Gambar 2

600 cm

Sumbu (AS) ∅ 6 cm

Jari-jari kincir

Pelat besi 40.4 mm

TAMPAK DEPAN

90 cm

20

Contoh gambar bangunan kincir air tipe PUSAIR diameter 6,00 meter

Sumbu (As) ∅ 6 cm

Tabung Pipa PVC ∅ 10 cm

Dudukan jari-jari kincir

60 cm

Sudu-sudu pelat tebal 40.4 mm,

Pelingkar luar kincir pelat tebal 40.4 mm

Tabung Pipa PVC ∅ 10 cm

Baut jari-jari kincir

Jari-jari kincir besi beton ∅ 16 mm

Pelingkar dalam besi beton ∅ 9 mm

TAMPAK SAMPING

Pelingkar luar besi pelat tebal 40.4 mm
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b)

Fondasi dan tiang
1) Fondasi pasangan batu;
2) Pilar beton atau pelat besi dudukan tiang;
3) Tiang besi atau kayu;
4) Penyangga/skor dari besi atau kayu;
5) Dudukan kincir air dari besi.
Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 3 dan 4.
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25 cm

125 cm

40 cm

80 cm

15 cm
10 cm

10 cm
15 cm

15 cm
10 cm

125 cm

10 cm
15 cm

80 cm

60 cm

Fondasi Pasangan batu

30 cm

25 cm
30 cm

30 cm

150 cm

Tampak Samping

Tampak Atas
Angker dudukan tiang kincir

Pilar beton dudukan tiang kincir campuran 1 : 3 : 5

120 cm

30 cm

MAT

MAN
150 cm

Fondasi pasangan batu kali campuran 1 : 3 : 5

MAR

80 cm

Dasar Saluran
60 cm

60 cm
80 cm

80 cm

Tampak Depan
Gambar 4 Contoh fondasi tiang kincir
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c)

Talang
1) Tiang besi atau kayu;
2) Penyangga/skor;
3) Dudukan talang;
4) Bak air;
5) Pipa pvc penyalur air.
Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 31 pada lampiran.

4.2 Bangunan pengarah aliran dan peninggi muka air
Agar kincir air dapat berfungsi dan digunakan sebagai prasarana pengambil air dari sungai
atau saluran, diperlukan bangunan peninggi muka air dan pengarah aliran yang berfungsi
untuk mengarahkan dan meninggikan muka air sungai, terutama pada musim kemarau. Ada
2 tipe bangunan yang dapat digunakan, yaitu :
a)

Bendung cerucuk bambu/kayu;

b)

Bendung beronjong kawat.

Ukuran tinggi, lebar, panjang bendung, dan komponen lainnya disesuaikan dengan kondisi
dan keperluan di lapangan, dengan cacatan harus memperhatikan dan berpedoman pada
tata cara perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan sungai.
Contoh bangunan pengarah aliran dan peninggi muka air dari cerucuk kayu dan beronjong
kawat terlihat pada Gambar 5, 6, 7, dan 8.

Peninggi muka air

Turap Kayu/bambu

Pilar cerucuk kayu

Saluran kincir

Gambar 5 Contoh saluran kincir air dan bangunan peninggi muka air
dari cerucuk kayu
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Penyangga tiang kincir

Sungai
Dudukan tiang penyangga
Peninggi muka air

Saluran

Batu kali
Turap kayu/bambu

Penahan tebing cerucuk kayu/bambu

Tanggul

Gambar 6 Contoh tampak atas saluran kincir air dari cerucuk kayu air

Arah aliran sungai
Beronjong kawat

Saluran kincir
Pasangan batu

Gambar 7 Contoh saluran kincir air dari pasangan batu dan
bangunan peninggi muka air dari beronjong kawat
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Beronjong kawat

Arah aliran sungai

Pintu pengambilan

Kincir air

Gambar 8 Contoh sketsa saluran kincir air dan bangunan peninggi muka air
dari beronjong kawat

4.3 Saluran penempatan kincir air
Saluran penempatan kincir air dapat dibuat dari pasangan batu yang berupa saluran sudetan
pada lahan di luar palung sungai; yang konstruksinya seperti beronjong kawat, pasangan
batu atau turap kayu/bambu; lebar, panjang, dan dalam saluran disesuaikan dengan
kebutuhan (kondisi lapangan). Lihat Gambar 9 dan 10.

Gambar 9 Contoh bangunan pintu pengambilan air pada saluran sudetan
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Gambar 10 Contoh saluran penempatan kincir air (dari pasangan batu)
4.4 Bangunan pelindung/pengaman tebing
Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan pada tebing sungai, akibat dibangunannya kincir
air, bendung peninggi muka air dan pengarah aliran, maka perlu dibuat dan dipasang turap
penahan tanah pada tepi/pinggir sungai di sekitar bangunan kincir dan bendung tersebut.
Konstruksi dan bahannya dapat dibuat dari cerucuk kayu/bambu atau beronjong kawat
seperti pada Gambar 11. Ukuran disesuaikan dengan kondisi tanah dan lokasi, dengan
cacatan harus mengikuti pedoman teknis pembuatan bangunan pelindung/ pengaman tebing
(turap) yang telah ada.

a.

Contoh pelindung tebing dari turap kayu
b. Contoh pelindung tebing dari
beronjong kawat

Gambar 11 Contoh bangunan pelindung tebing sungai
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5
5.1

Cara kerja dan penempatan kincir air
Cara kerja kincir air

Kincir air yang dibangun di sungai atau saluran berputar karena digerakan oleh daya dorong
tenaga air. Di saat kincir berputar dan tabung-tabung air yang terbenam di sungai akan terisi
air, lalu diangkat. Saat kincir berputar ke bagian atas dan saat berada di puncak air
ditumpahkan ke talang penampung.
5.2

Cara penempatan kincir air

Kincir air ditempatkan pada tebing sungai (disesuaikan dengan kondisi lapangan), di saluran
buatan, di alur sungai, dan di saluran sudetan. Agar lebih jelas, lihat Gambar 12 dan 13.

Gambar 12 Contoh cara penempatan kincir air tradisional di tebing sungai
Lokasi Penempatan Kincir

Bendung (Peninggi Muka Air)dari cerucuk kayu

a. Penempatan 2 buah kincir air yang sejajar pada satu aliran di tebing
Lokasi Penempatan Kincir

Bendung (Peninggi Muka Air) dari cerucuk kayu

b. Penempatan 2 buah kincir air di alur sungai
Bendung beronjong kawat

Lokasi Penempatan Kincir

c. Saluran sudetan pada alur sungai untuk pemasangan kincir air
Bendung beronjong kawat

Lokasi Penempatan Kincir

Lokasi Penempatan Kincir

d. Saluran sudetan pada alur sungai untuk pemasangan 2 buah

Gambar 13 Sketsa penempatan lokasi kincir air
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6

Persyaratan dan ketentuan

Syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk membangun kincir air tipe
Pusair, yaitu sebagai berikut.
a) Harus tersedia atau ada sumber air, seperti sungai dan atau saluran yang mengalir
secara terus menerus setiap saat;
b) Kecepatan aliran di sungai minimum adalah 0,65 meter/sekon;
c) Kecepatan aliran di sungai maksimum adalah 1,50 meter/sekon (perlu penelitian);
d) Tinggi muka air atau dalamnya air pada saluran di bawah kincir air minimum sama
dengan tinggi bagian atas dari sudu-sudu;
e) Ujung tabung bagian atas harus berada di bawah muka air saluran tempat kincir air,
dengan kata lain tabung harus terbenam sehingga air dapat masuk ke tabung;
f) Penempatan/posisi tabung harus miring ke arah horizontal dengan sudut 300 sampai
dengan 450 dan kemiringan ke arah vertikal dengan sudut 100 sampai dengan 150,
dengan kata lain bagian ujung tabung yang terbuka harus berbeda (lebih tinggi) dengan
ujung tabung yang tertutup yaitu sekitar 10 sampai dengan 15 cm;
g) Pemasangan ujung tabung yang terbuka harus berada pada sisi tebing sungai tempat
talang penampung air dipasang;
h) Tanah dan tebing sungai untuk saluran tempat kincir air dipilih yang stabil (aman dari
longsor), jangan ditempatkan pada tanah bekas timbunan;
i) Lebar saluran tempat kincir air dipasang harus lebih lebar daripada lebar kincir air yang
akan dipasang, yaitu diberi kelonggaran 30 cm sampai dengan 40 cm;
j) Posisi penempatan kincir air harus tegak lurus dan berada di tengah-tengah saluran,
dengan jarak bebas kiri kanan dinding saluran 15 sampai dengan 20 cm;
k) Sumbu kincir dan lager harus tertutup dan terhindar dari percikan air hujan dan air kincir;
l) Penempatan/posisi ujung jari-jari dan sudu-sudu bagian bawah (di saat berada pada
saluran) jangan sampai menyentuh atau terkena lantai saluran, dengan kata lain harus
diberi jarak bebas, yaitu 10 cm sampai dengan 15 cm dari lantai dasar yang berada di
bawah kincir air tersebut;
m) Bahan utama yang dipakai dan digunakan untuk pembuatan kincir air adalah besi as tall
untuk sumbu, besi pelat untuk dudukan jari-jari, pelingkar luar, dudukan tabung dan
sudu-sudu, besi beton untuk jari-jari, pelingkar dalam dan pengikat sudu-sudu dengan
jari-jari, pipa pvc untuk tabung;
n) Bahan utama yang dipakai dan digunakan untuk pembuatan bangunan pelengkap
adalah besi C, besi siku, kayu, kawat, batu kali, pasir, dan semen.

7
7.1

Tahapan pembangunan
Penentuan lokasi kincir air

Pemilihan lokasi untuk penempatan kincir air di sungai haruslah memperhatikan dan
mempertimbangkan beberapa faktor berikut.
a) Sumber air sungai tidak pernah kering sepanjang tahun dan atau dengan debit,
kecepatan aliran dan tinggi muka air sungai minimum harus ada yang diperlukan untuk
memutar kincir (harus memenuhi persyaratan dan ketentuan);
b) Bangunan kincir air harus aman terhadap perubahan kondisi hidraulik sungai seperti
pola aliran, kecepatan aliran, arah aliran, dan banjir;
c) Mudah dijangkau untuk pelaksaan operasional dan pemeliharaan;
d) Pemakaian/penggunaan lahan/tanah tidak mempunyai masalah atau kendala;
e) Secara keseluruhan lokasi tersebut dapat menguntungkan masyarakat/petani, baik dari
segi teknis maupun non teknis serta sosial dan ekonomi.
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7.2

Investigasi

Pada tahapan investigasi perlu dilakukan pekerjaan :
a) pengukuran situasi lokasi/medan di sekitar tempat rencana bangunan kincir;
b) pengumpulan data tinggi muka air dan kecepatan aliran sungai;
c) pengukuran tinggi muka air dan kecepatan aliran sungai;
d) penyelidikan geotek permukaan di sekitar lokasi bangunan kincir air.
7.3

Desain

Tahapan desain bangunan kincir air tipe PUSAIR yaitu:
a)

Penentuan tata letak, alinyemen bangunan kincir air, talang, dan bangunan pengarah
aliran;

b)

Penentuan ukuran diameter kincir air; dengan memperhatikan kondisi lokasi yaitu
perbedaan tinggi antara muka air sungai terendah dan tinggi muka tanah yang akan
diairi;

c)

Penentuan lebar kincir air ditentukan dengan pertimbangan, seperti berikut.
1) lebar kincir 40 cm sampai dengan 50 cm untuk kincir air berdiamater 2,5 m sampai
dengan 3,5 m;
2) lebar kincir 60 cm sampai dengan 70 cm untuk kincir air berdiameter 4,0 m sampai
dengan 5,0 m;
3) lebar kincir 80 cm sampai dengan 90 cm untuk kincir air berdiameter 6,0 m sampai
dengan 7,0 m.

d)

Penentuan ukuran tabung penimba air
Dalam menentukan pemakaian diameter tabung, disesuaikan dengan kondisi kecepatan
aliran sungai. Besarnya diameter tabung air dari pipa pvc atau bambu ditentukan
sebagai berikut.
1) ∅ 5,0 cm untuk lebar kincir 50 cm;
2) ∅ 7,5 cm untuk lebar kincir 60 cm;
3) ∅ 10,0 cm untuk lebar kincir 70 cm;
4) ∅ 12,5 cm untuk lebar kincir 80 cm;
5) ∅ 15,0 cm untuk lebar kincir 90 cm.

e)

Penentuan letak kemiringan tabung penimba air
Cara penempatan tabung diatur, seperti berikut.
1) tabung harus dipasang miring ke arah horizontal dan arah vertikal;
2) kemiringan tabung ke arah horizontal dengan sudut sekitar 300 sampai dengan 400
terhadap pelingkar luar;
3) kemiringan tabung ke arah vertikal dengan sudut sekitar 100 sampai dengan 150
terhadap dudukan sudu-sudu;
4) tabung dimiringkan agar air di saat tabung terendam (berada di dalam air) dapat
cepat terisi sampai penuh dan jika posisi tabung berada di atas talang air dapat cepat
tumpah dan masuk ke talang penampung.

f)

Penentuan ukuran sudu-sudu (kipas)
Bahan untuk sudu-sudu (kipas) dapat dibuat dari pelat besi tipis atau anyaman bambu.
Ukuran lebar dan panjangnya dibuat sama serta disesuaikan dengan lebar kincir air.
Ukuran yang lazim dipakai adalah
1) panjang 40 cm dan lebar 20 cm untuk kincir air dengan lebar 40 cm;
2) panjang 50 cm dan lebar 20 cm untuk kincir air dengan lebar 50 cm;
3) panjang 60 cm dan lebar 25 cm untuk kincir air dengan lebar 60 cm;
4) panjang 70 cm dan lebar 25 cm untuk kincir air dengan lebar 70 cm;
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5) panjang 80 cm dan lebar 30 cm untuk kincir air dengan lebar 80 cm;
6) panjang 90 cm dan lebar 30 cm untuk kincir air dengan lebar 90 cm.
g)

Penentuan ukuran jari-jari
1) Untuk kincir air yang bahan utamanya dari besi, jari-jari dibuat dari besi beton
berdiameter antara 12 mm sampai dengan 16 mm, panjang disesuaikan dengan
diameter kincir yang akan dibuat. Pada bagian ujung atas dan bawah dibuat ulir untuk
memasang mur yang diameternya sama dengan diameter jari-jari sebagai pengikat
atau menghubungkan jari-jari pada dudukan dan pelingkar luar yang telah dibuatkan
lubangnya. Bentuk, posisi, letak, dan cara pemasangan jari-jari ke pelingkar luar
dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.
Pelingkar luar
Sudu-sudu
Jari-jari
Pelingkar dalam
Dudukan jari-jari
Lager

Sumbu (as)

Gambar 14 Pemasangan jari-jari pada dudukan kincir air

A

A

POTONGAN A
Jari-jari ∅ 16 mm

B
B

TAMPAK DEPAN

POTONGAN B
TAMPAK SAMPING

Gambar 15 Pemasangan jari-jari pada dudukan kincir air dan pelingkar luar
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2) Pelingkar luar kiri kanan dibuat dari besi pelat (pelat strip) yang tebalnya antara 2 mm
sampai dengan 3 mm, lebar 4 cm sampai dengan 5 cm dan diberi lubang untuk
penempatan jari-jari. Jumlah lubang dan jarak lubang sama untuk bagian kiri dan
kanan. Untuk memudahkan pemasangan dan pengangkutan ke lapangan, pelingkar
luar dipotong menjadi antara 4 sampai dengan 6 bagian;
3) Untuk kincir air bahan bambu seperti terlihat pada Gambar 16. Jari-jari (bahasa
Minang ramo-ramo) dibuat dari bambu yang dibelah dengan ukuran tebal 1,5 cm
sampai dengan 2,0 cm, lebar 5,0 cm sampai dengan 6,0 cm, panjangnya disesuaikan
dengan ukuran diameter kincir air. Ujung bagian bawah dibuat pipih dan runcing
(lebih tipis) agar dapat digabungkan dan dimasukan ke dalam lubang dudukan yang
ada di sumbu. Jari-jari bagian atas dibuat berbentuk pen yang dimasukan ke lubang
pada pelingkar luar kemudian diperkuat dengan pasak dari bambu dan diikat agar
tidak mudah lepas sewaktu kincir berputar;
4) Pelingkar luar dibuat dari bambu yang dibelah, pelingkar luar yang berukuran tebal
2,0 cm dan lebar 5,0 cm sampai dengan 6,0 cm diberi lubang sesuai dengan jarak
yang telah ditentukan untuk penempatan ujung jari-jari bagian atas;

Tabung

Sumbu (As kayu)
Dudukan kincir

Tiang kincir

Jari-jari

Pelingkar dalam
Sumbu (As besi)

Tiang kincir

Dudukan kincir

Gambar 16 Sumbu, dudukan, tiang, jari-jari, dan pelingkar dalam kincir air bambu
h)

Penentuan bentuk dan ukuran dudukan jari-jari
1) Dudukan jari-jari kincir air dari besi
Dudukan jari-jari untuk kincir air besi terbuat dari besi pelat tebal antara 6 mm sampai
dengan 9 mm yang berbentuk bundar dengan diameter bervariasi 60 cm, 70 cm, 80
cm, atau 90 cm, yang disesuaikan dengan diameter kincir. Pada sisi bagian luar
diberi ”telinga” dari besi pelat yang dilas melingkar. Agar jari-jari dapat dipasang pada
pinggir pelat, dudukan dilubangi sebesar diameter besi beton yang digunakan
sebagai jari-jari (jarak dari tepi 2,5 cm sampai dengan 3,0 cm). Sumbu kincir
disatukan atau dihubungkan dengan pelat dudukan jari-jari dengan menggunakan spi
dan mur baut. Pelat dudukan bagian kanan dan kiri dihubungkan dengan pipa besi
berdiameter 15 cm sampai dengan 20 cm yang dilengkapi pelat penguat dan mur
baut masing-masing delapan buah. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 17 dan
Gambar 18.
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Pipa pelindung sumbu
Lobang jari-jari

Lager

Pelat dudukan jarijari

Sumbu (As)

Pelingkar dalam

Jari-jari

Sumbu (As)

Gambar 17 Contoh dudukan jari-jari kincir air dari besi
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Pipa pelindung Sumbu (As)
Pelat dudukan jari-jari

Sumbu (As)

25 cm

6 cm

60 cm

Baut dan mur pengunci
12.5 cm

Pasak besi

Mur baut pengunci

Tampak Atas
Pelat dudukan jari-jari
Lubang jari-jari

Sumbu (As)
Baut Ø 9 mm
Pelat pengunci

Tampak Samping
Gambar 18 Hubungan sumbu dan dudukan jari-jari kincir air dari besi
2)

i)

Dudukan jari-jari kincir
Dudukan jari-jari kincir air bahannya dari kayu, berfungsi sebagai sumbu tempat
berputarnya kincir air. Pada sumbu bagian kanan dan kiri dibuat lubang (dipahat)
secara simetris. Jarak lubang bagian kanan dan bagian kiri sama dengan lebar
kincir, sedangkan banyaknya lubang pahatan disesuaikan dengan jumlah kombinasi
jari-jari (satu lubang dapat dipasang 4 sampai dengan 6 jari-jari). Untuk kincir air
yang jumlah jari-jarinya 72 buah, lubang dudukannya adalah 9 atau 6 bagian kanan
dan 9 atau 6 bagian kiri, masing-masing lubang dipasang 4 atau 6 buah jari-jari
dijadikan satu ujung bagian bawahnya. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 18.
Dudukan jari-jari kincir air ini umumnya dibuat oleh pengguna kincir air tradisional.

Penentuan bentuk, ukuran dudukan, dan tiang kincir air
Tiang kincir air merupakan satu kesatuan dengan struktur bangunan kincir air. Bagian ini
berfungsi untuk menahan berat keseluruhan komponen-komponen termasuk berat air
yang ada dalam tabung air dan menahan gaya dorong yang ditimbulkan oleh perputaran
kincir.
Bahan, ukuran, dan dimensi tiang disesuaikan dengan kebutuhan serta dirancang
sehingga mampu menahan berat beban yang akan dipikulnya. Dalam hal ini untuk kincir
air yang bahan utamanya dari besi, tiang dibuat dari besi C dikombinasi dengan besi
siku. Besi C yang digunakan untuk dudukan dan tiang adalah besi C 120 mm sampai
dengan 160 mm, besi siku 80.80.8 mm untuk penyangga tiang. Dudukan dan tiang
dihubungkan dengan menggunakan mur dan baut yang dapat dibuka pasang atau diatur
dan diturun-naikkan sesuai dengan kebutuhan di lokasi penempatan. Kaki atau bagian
bawah tiang diberi angker yang ditanam pada fondasi dari pasangan batu atau beton
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cor. Di atas dudukan dipasang lager dengan menggunakan mur baut yang dapat dibuka
dan dipasang jika diperlukan. Supaya tiang stabil dan tidak mudah berubah atau goyah,
maka pada tiang dipasang besi skor atau besi siku sebagai penyangga tiang yang
bagian bawahnya ditanam ke dalam tanah dan diberi fondasi atau dicor. Untuk lebih
jelas, bentuk dan ukurannya dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. Bentuk lain
dudukan kincir air besi dapat dilihat pada Gambar 20 kiri.

Dudukan jari-jari

Gambar 19 Dudukan jari-jari kincir air dari kayu

Lager
As kayu
Sumbu

Dudukan kincir

Tiang kincir

Tiang kincir

Gambar 20 Dudukan kincir air besi (kiri) dan tiang dudukan kincir air tradisional
bambu (kanan)
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j)

Penentuan bentuk, ukuran talang penampung air
1) Talang air
Talang air adalah komponen kincir air yang berfungsi untuk menampung air yang
diambil oleh kincir dari sungai sebelum disalurkan dan didistribusikan ke dalam
kolam pembagi atau ke petak-petak sawah.
2) Bak air
Ukuran bak air yang dibuat dari pelat besi atau papan yang dilapisi seng,
disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh ukurannya adalah seperti berikut: lebar
dasar 20 cm sampai dengan 30 cm, lebar atas 30 cm sampai dengan 50 cm,
tinggi 20 cm sampai dengan 30 cm, panjang 4,5 m atau sama dengan ¾ diameter
kincir = ¾ x 6,0 m untuk kincir air yang berdiameter 6,0 meter.
3) Dudukan talang
Dudukan talang air terbuat dari besi C atau kayu yang dipasang dan ditopang oleh
tiang pada tiga titik (di kanan, di tengah, dan di kiri dengan jarak sama). Ukuran
kayu atau besi disesuaikan dengan kekuatan/daya tahan serta artistik (keindahan),
yaitu besi C 80. 40 .4 mm atau kayu 6 cm x 8 cm.
Posisi pemasangan talang tidak rata, tetapi dibuat miring 1 : 25 atau 1 : 30 ke arah
udik dari aliran sungai, agar air yang tertampung mudah dan cepat mengalir ke
lubang melalui corong dan pipa yang berfungsi sebagai saluran penyalur air kincir
ke bak penampung.
4) Skor/penyangga tiang talang
Skor atau penyangga tiang talang dibuat dari kayu 4 cm x 6 cm atau besi C 60.30.3
mm untuk memperkuat dan menyangga talang agar tetap kokoh dan kaku. Tiang
penyangga di bagian bawah ditanam ke tanah dan diberi angker (ditembok atau
dicor). Kemiringan tiang penyangga berkisar 450 sampai dengan 600, sedangkan
untuk penyangga arah horizontal dibuat menyilang atas bawah yang
menghubungkan tiang-tiang talang satu sama lainnya. Agar lebih jelas, lihat
Gambar 31.
Bentuk talang, bak air, dudukan talang dan tiang penyangganya pada kincir air tipe
Pusair yang diterapkan di sungai Mars Freeport Timika Papua dapat dilihat pada
Gambar 21.

Talang air

Bak air
Tiang dan dudukan bak air
Penyangga tiang
Pipa paralon penyalur air

Gambar 21 Contoh bentuk talang dan perlengkapan
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k)

Penentuan letak dan bentuk saluran air
Saluran air untuk kincir terdiri dari saluran penerima yang langsung dipasang pada
corong di talang penampung dan saluran pembawa untuk mengalirkan air ke bak
penampung. Salurannya dapat terbuat dari pipa pvc, bambu/papan. Contoh saluran air
dari talang kincir air ke bak penampung dan saluran distribusi dapat dilihat pada
Gambar 22.
Talang penampung air

Pipa penyalur air ke bak penampung

Gambar 22 Talang dan pipa penyalur air ke bak penampung
l)

Penentuan letak dan bentuk bangunan peninggi muka air dan saluran pengarah aliran
air.
Bangunan peninggi muka air sungai dapat dibuat dari bahan cerucuk bambu, kayu, atau
beronjong kawat. Bangunan peninggi muka air dan saluran pengarah aliran dibuat dari
bahan bambu, kayu (bambu/kayu yang tua dan kuat/keras), diameternya berkisar antara
7,5 cm sampai dengan 10,0 cm, panjang disesuaikan dengan kondisi tanah dasar.
Ujung kayu yang akan ditanam diruncingkan sehingga memudahkan pelaksanaan
pemancangan. Agar cerucuk tidak mudah terlepas oleh aliran banjir, pada bagian
belakang susunan cerucuk dipasang tiang penyangga, dengan jarak antara 2 m sampai
dengan 3 meter yang diikatkan pada bambu atau kayu penjepit. Tinggi bagian cerucuk
bambu dari dasar sungai tergantung pada kondisi geometri sungai. Peninggian muka air
sungai dimaksudkan untuk mendapatkan perbedaan elevasi muka air di bagian udik
kincir air dengan elevasi muka air di hilir kincir air. Hal ini diperlukan untuk
mempercepat kecepatan aliran ke arah kincir sehingga kincir air dapat berputar secara
optimal (lihat Gambar 5, 6,7 dan 8).
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m) Penentuan letak, bentuk, dan ukuran bangunan pelindung tebing sungai
Bangunan pelindung tebing dirancang untuk menahan tanah dari bahaya longsor dan
bahaya penggerusan tebing sungai. Bangunan pengaman tebing dapat dibuat dari
turap kayu, turap bambu, atau pasangan batu. Ukuran panjang dan tinggi turap kayu
disesuaikan dengan keperluan bangunan kincir air yang dibangun. Jika digunakan
bambu atau kayu, bahannya adalah bambu atau kayu yang tua dan keras, dengan
diameter 7,5 cm sampai dengan 10,0 cm. Pemancangan kayu dibuat dengan
kemiringan 1 : 25 atau lebih. Untuk memperkuat hubungan antara bambu dan atau
kayu, pada bagian atas dan tengah di pasang bambu atau kayu memanjang (horizontal)
dan pada setiap 2,0 meter atau setiap 2,5 meter diberi angker yang ditanam ke dalam
tanah tebing, pada ujung-ujungnya diikat dengan kawat dan dipakukan.

8

Pelaksanaan

8.1 Pembuatan kincir air
Pelaksanaan pembuatan kincir air dilakukan dengan cara, seperti berikut.
a)

Pembuatan kincir air, tabung, sumbu, dudukan jari-jari, jari-jari, pelingkar luar, dudukan
tabung, sudu-sudu dan dudukannya, pelingkar dalam dan pengikatnya dibuat di
bengkel. Pembuatannya dilakukan secara terurai sehingga mudah dibongkar pasang
dan dibawa ke lapangan. Pekerja bengkel membuatnya berdasarkan gambar desain
yang telah disiapkan;

b)

Untuk talang dan perlengkapannya, bahan dari besi dan pembuatannya juga dilakukan
di bengkel. Jika talang dibuat dari kayu, pembuatannya dapat dikerjakan di lapangan;

c)

Komponen kincir lainnya, seperti lager dan sumbu baja dibeli di pasar;

d)

Pekerjaan sipil, seperti dudukan kincir, bahannya dari besi dan dapat dibuat di bengkel.
Jika bahan bukan besi, pembuatannya dapat dikerjakan di lapangan berdasarkan
gambar desain yang telah disiapkan;

e)

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan pengarah aliran, pengamanan tebing sungai di
sekitar kincir dan pekerjaan sipil lainnya.

8.2 Contoh pembuatan kincir air
Contoh pembuatan kincir air sebagai berikut.
a)

Hasil litbang kincir air dengan bahan besi telah diterapkan di berbagai daerah di
Indonesia. Kemampuannya menyediakan air untuk penerapan di Timika Papua, yaitu
10 l/dt dan di Sumsel antara 4,5 l/dt sampai dengan 6,5 l/dt. Di Timika kincir air
digunakan untuk air baku kolam ikan dan di Sumsel untuk air irigasi lahan tadah hujan;

b)

Contoh pembangunan kincir air tipe Pusair di sungai Megang, Musi Rawas Sumatera
Selatan yang bahan utamanya dari besi, dimensi dan ukurannya adalah sebagai
berikut.
Diameter kincir
: 6,00 meter
Lebar kincir
: 0,90 meter
Diameter dudukan jari-jari : 0,60 meter
Diameter jari-jari
: 16 mm
Panjang sudu-sudu
: 0,90 meter
Dudukan dan tiang kincir
Kincir air ditempatkan

:
:

besi ⁄ 120.80.8 dan besi siku 50. 50. 5 mm
di saluran / sudetan buatan
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c)

Tata cara pembuatan
1)

Pembuatan sumbu
(a) Ukur dan potong besi as tall sesuai dengan panjang yang diperlukan, yaitu
1,50 meter, diameter sumbu adalah 60 mm;
(b) Buat alur untuk dudukan pasak (spi) tepat pada tempat pelat dudukan jari-jari
dengan jarak 30 cm dari ujung kiri, 30 cm dari ujung kanan sumbu, untuk kincir
dengan lebar 90 cm, lebar alur spi 6 mm, dalam alur 10 mm, dan panjang alur
30 mm.

2)

Pembuatan dudukan jari-jari
(b) Ukur dan potong besi pelat tebal 9 mm berbentuk lingkaran dengan ∅ 60 cm;
(c) Ukur dan potong besi pelat lebar 20 mm, tebal 3 mm, kemudian laskan pada
pinggir bagian luar sepanjang keliling lingkaran;
(d) Lubangi pelat untuk dudukan jari-jari; besar lubang sama besarnya dengan
diameter jari-jari yang dipakai yaitu 16 mm dengan jarak 3,0 cm dari pinggir
pelat; banyaknya lubang sama dengan jumlah jari-jari, yaitu 36 buah; jarak
lubang dibuat sama antara as ke asnya;
(e) Ukur dan lubangi tengah-tengah pelat dudukan sama besar dengan diameter
as tall yaitu 6 cm;
(f) Ukur dan potong besi pelat tebal 9 mm berbentuk lingkaran dengan diameter
30 cm dan lubangi bagian tengahnya dengan diameter 10 cm;
(g) Buat lubang pada besi pelat melingkar tersebut sebanyak 6 buah;
(h) Ukur dan potong pipa besi berdiameter 15 cm, tebal 9 mm, dan panjang 90 cm.
(i)

Hubungkan atau pasang besi pelat melingkar yang sudah diberi lubang tersebut
dengan ujung pipa besi bagian kiri dan kanan;

Untuk lebih jelasnya, bentuk dan ukuran dudukan jari-jari tersebut di atas dapat
dilihat pada Gambar 17 dan 18;
3) Pembuatan jari-jari kincir air
Ukur dan potong besi beton berdiameter 16 mm sepanjang 2,85 meter, sebanyak
72 buah (disesuaikan dengan jumlah kebutuhan) untuk kincir air yang dibuat.
Pembuatan jari-jari di bengkel dan pemasangan jari-jari pada dudukannya dapat
dilihat pada Gambar 23.
(a) Buat ulir (drat) pada kedua ujung besi jari-jari tersebut dengan alat snai untuk
mur berdiameter 16 mm sepanjang 5 cm;
(b) Bentuk atau bengkokkan besi pada bagian akhir drat dengan sudut 1250
sampai dengan 1300 untuk bagian pangkal dan 1500 sampai dengan 1600 untuk
ujung bagian atas;
(c) Jika di bengkel tidak ada alat snai, lakukan penyambungan ujung besi beton
dengan melaskan baut berdiameter 14 mm atau 7/8 inci, panjang 6,5 cm atau
2,5 inci; panjang besi beton adalah 2,85 meter, posisi dan letak baut bagian
bawah dilas miring 1300 dan bagian atas dilas miring 1600 .
Agar lebih jelas, lihat Gambar 15 dan Gambar 23.
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a. Gambar pembuatan jari-jari kincir di
bengkel

b. Gambar pemasangan jari-jari di
lapangan
Gambar 23 Pembuatan jari-jari di bengkel dan pemasangan jari-jari pada dudukan
di lapangan
4)

Pembuatan pelingkar luar
(a) Sediakan besi pelat (pelat strip) 40,4 mm atau 50,5 mm sebanyak 8 buah;
untuk kincir berdiameter 6,00 meter, keliling lingkarannya adalah 2 π r = 2 x
3,14 x 3,00 = 18,84 meter dan dibagi menjadi 4 potong masing-masing
panjangnya 4,71 meter atau dibulatkan menjadi 4,80 meter (yang 9 cm untuk
membuat lubang sambungan);
(b) Buat lubang pada besi pelat sebanyak 9 lubang untuk masing-masing besi pelat
dengan jarak 52 cm antara as ke as lubang; besar diameter lubang adalah
16 mm (sama dengan diameter jari-jari);
(c) Buat 2 buah lubang untuk dudukan tabung pada besi pelat pelingkar luar,
dengan jarak 10 cm dari lubang jari-jari dan 10 cm dari lubang pertama
(masing-masing besi pelat ada 18 lubang) untuk pelingkar luar yang berada di
bagian pinggir tebing;
(d) Buat 1 buah lubang untuk dudukan tabung pada besi pelat pelingkar luar
dengan jarak 10 cm dari lubang jari-jari (masing-masing besi pelat ada 9
lubang) untuk pelingkar luar yang berada di bagian arah sungai.
Agar lebih jelas tentang posisi penempatan lubang jari-jari dan dudukan tabung
pada pelat pelingkar luar, lihat Gambar 24.
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Lubang jari-jari ∅ 16 mm
Lubang dudukan tabung ∅ 12 mm
Pelingkar luar dari pelat besi 50,5 mm

Lubang jari-jari ∅ 16 mm
Lubang jari-jari ∅ 16 mm
5 0 mm
Lubang dudukan tabung ∅ 12 mm
Lubang jari-jari ∅ 16 mm
Pelingkar luar dari pelat besi 50,5 mm
5 0 mm

Gambar 24 Letak lubang jari-jari dan dudukan tabung pada pelingkar luar
5)

Pembuatan dudukan tabung
(a) Dudukan tabung dibuat dari besi pelat lebar 20 mm, tebal 2 mm, atau dari besi
beton diameter 12 mm;
(b) Ukur dan potong besi pelat panjang 20 cm sebanyak 2 buah; bengkokan
menjadi setengah lingkaran, tekuk ujung kiri dan kanan sehingga membentuk
sudut 90 derajat;
(c) Buat lubang pada kiri kanan tekukkan besi pelat tersebut; diameter lubang
12 mm, buat besi dudukan tabung 36 buah untuk kaki dua dan 36 buah untuk
yang berkaki satu (sesuaikan dengan jumlah tabung yang diperlukan);
(d) Buat 72 buah kaki dari besi beton sepanjang 12,5 cm, diameternya 12 mm
pada ujung bagian bawah diberi ulir untuk mur;
(e) Sambungkan kaki besi tersebut dengan las pada ke 36 buah dudukan bagian
bawah; lengkungan pelat besi masing-masing 2 buah, jarak besi kaki adalah 9
cm;
(f) Sambungkan baut diameter 12 mm, panjang 5 cm pada 36 buah dudukan
bagian bawah lengkungan pelat besi masing-masing 1 buah (las tepat di
tengah-tengah lengkungan).
Untuk lebih jelas tentang bentuk dan ukuran dudukan tabung air tersebut di atas, lihat
Gambar 25 dan Gambar 26.
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Gambar 25 Bentuk dudukan tabung kincir air dan cara pemasangan
Dudukan tabung dari pelat 15.2 mm

10 cm sampai dengan 15 cm
10 cm sampai dengan 15 cm

10 cm sampai dengan 15 cm

Baut dan mur Ø 12 mm

Gambar 26 Dudukan tabung kincir air
6) Pembuatan sudu-sudu (kipas)
(a) Ukur dan potong besi pelat tebal 1,5 mm, lebar 30 cm, panjang 90 cm,
sebanyak 36 buah (sesuai dengan kebutuhan);
(b) Ukur dan potong besi beton dengan diameter 9 mm dan laskan pada keliling
sisi besi pelat;
(c) Pasang atau laskan baut berdiameter 9 mm, panjang 2,5 cm pada besi beton
bagian bawah sudu-sudu sebanyak 3 buah pada masing-masning sudu-sudu;
(d) Pasang atau laskan besi beton diameter 9 mm, panjang 7,5 cm pada kiri kanan
bagian atas sudu-sudu dengan posisi miring (persis berimpitan dan mengikuti
miring jari-jari).
Bentuk sudu-sudu yang telah terpasang pada pelingkar luar dapat dilihat pada
Gambar 27 dan Gambar 28.
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Sudu-sudu

Besi pelat su

Gambar 27 Bentuk sudu-sudu yang telah terpasang pada kincir air
Besi beton pengikat sudu-sudu Ø 9 mm
Besi beton pengikat
Besi beton pada keliling pelat sudu-sudu Ø 9 mm

Pelat sudu-sudu tebal 1,5 cm
sampai dengan 2 mm

Besi beton Ø 9 mm
30 cm
Baut duduk sudu-sudu ∅ 9 mm

Ulir mur

90.0 cm

22.5 cm

22.5 cm

22.5 cm

22.5 cm

Gambar 28 Pelat sudu-sudu kincir air
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7) Pembuatan dudukan sudu-sudu (dudukan kipas)
(a) Ukur dan potong besi pelat tebal 2 mm, lebar 4 cm, panjang 90,0 cm sebanyak
18 buah;
(b) Lubangi ujung kiri kanan tepi pelat dengan jarak 90 cm dari as ke as lubang,
diameter lubang adalah 16 mm (sama dengan diameter jari-jari);
(c) Buat 3 buah lubang pada pelat untuk baut dudukan sudu-sudu dengan diameter
9 mm, jarak lubang dengan lubang adalah 22,5 cm. Dudukan sudu-sudu dapat
pula dibuat bersatu dengan sudunya. Bagian bawah pelat sudu tersebut dibuat
dengan bentuk datar dan tegak lurus terhadap sudu-sudu. Pada pelingkar luar
dilubangi untuk penempatan jari-jari. Dudukan sudu-sudu yang bersatu dengan
sudunya dapat dilihat pada Gambar 28.
8) Pembuatan pelingkar dalam
(a) Ukur dan potong besi beton berdiameter 9 mm dengan panjang 3,43 meter
sebanyak 3 buah;
(b) Sambungkan dengan mengelas cincin besi beton berdiameter 10 mm pada ujung
bagian atas;
(c) Tekukkan ujung besi beton bagian bawah sepanjang 5 cm sehingga berbentuk
kail. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 29.

Gambar 29 Besi beton untuk pelingkar dalam
9) Pembuatan dudukan dan tiang kincir air
(a) Ukur besi dudukan dari baja C 120.80.8 mm, potong sepanjang 15 cm sebanyak
6 buah;
(b) Ukur besi pelat tebal 8 mm, panjang 120 mm, lebar 80 mm, potong sebanyak 12
buah;
(c) Sambungkan masing-masing pada ujung kiri dan kanan pada baja C dengan
dilas;
(d) Buat lubang atau bor bagian atas baja C sebelah kiri dan kanan dengan jarak 10
cm dari as ke as lubang (sesuaikan dengan jarak lubang ke lubang pada pelat
lager);
(e) Buat 2 buah lubang pada masing-masing pelat tebal 8 mm yang berukuran
panjang 11 cm, lebar 8,0 cm, diameter lubang adalah 16 mm (pelat yang telah di
las pada kiri kanan baja C);
(f) Ukur baja C 120.80.8 mm untuk tiang dengan panjang 2,5 meter (disesuaikan
dengan kebutuhan) di lapangan, potong 4 buah;
(g) Ukur jarak lubang ke lubang dan bor besi tiang baja C pada bagian atas, tengah,
dan bawah dengan jarak 1,00 meter;
(h) Ukur sejarak 20 cm dari ujung atas tiang, buat lubang dengan bor pada bagian
lebar, diameter lubang adalah 16 mm;
(i) Ukur pelat tebal 10 mm, lebar 30 cm, panjang 30 cm, potong sebanyak 2 buah;
(j) Ukur dan buat lubang pada bagian sudut pelat sebanyak 4 buah, dengan jarak
10 cm, kemudian las pelat tersebut pada dasar (kaki) tiang baja C.
Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 3.
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10) Pembuatan skor (penyangga tiang kincir)
(a) Ukur baja siku 80.80.8 mm dengan panjang 2,5 meter dan potong sebanyak 4
buah;
(b) Potong satu bagian/sisi besi siku kira-kira 10 cm dari ujung atas; kemudian
tekuk mencapai sudut 135°;
(c) Lubangi bagian besi siku 80.80.8 mm yang di bengkokan (ditengah-tengah dari
yang 10 cm), diameter lubang adalah 16 mm;
(d) Ukur besi siku 80.80.8 mm sepanjang 10 cm; potong sebanyak 4 buah,
kemudian laskan pada kaki tiang penyangga, gunanya sebagai angker;
Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 3.
11) Pembuatan bendung cerucuk/bangunan peninggi muka air
Struktur bangunan peninggi muka air untuk kincir air di sungai dapat dibuat dari
bendung cerucuk kayu, cerucuk bambu, beronjong kawat, dan sebagainya.
a.

Bendung cerucuk bambu.
(a) Pilih bambu yang akan dijadikan bahan cerucuk, yaitu bambu yang tua,
keras, lurus dengan diameter 7,5 cm sampai dengan 10,0 cm;
(b) Ukur panjang bambu yang diperlukan 2,5 m sampai dengan 3,0 meter,
runcing bagian ujungnya;
(c) Pancang atau tanamkan bambu satu per satu ke dasar sungai sampai
mencapai tanah keras, dimulai dari pinggir pilar bagian luar bangunan
pengarah aliran;
(d) Pemancangan bambu dilakukan secara bersyaf melintang palung sungai
dengan bertahap, yaitu sepanjang 2 meter sampai dengan 3 meter.
(e) Pasang bambu penguat mendatar pada bagian udik dan hilir, yaitu dengan
mengikat pada jarak 1,5 meter atau 2,0 meter;
(f) Pasang tiang penyangga dari bambu pada bagian hilir cerucuk, dengan
posisi miring 45 derajat (bambu penyangga dipancang ke dasar sungai
sampai tanah keras);
(g) Ikat dan pakukan bagian atas tiang penyangga ke bambu cerucuk dan
bambu penguat;
(h) Lanjutkan pemancangan bambu cerucuk ke tahap kedua sepanjang 2
meter atau 3 meter; pasang bambu penguat serta bambu penyangga,
seperti pekerjaan tahap pertama;
(i) Kerjakan pemancangan bambu penguat dan bambu penyangga secara
bertahap 2 meter sampai dengan 3 meter, selebar palung sungai atau
sampai pinggir sungai;
(j) Letakan karung berisi pasir atau tanah pada dasar sungai di kaki cerucuk
bagian udik cerucuk bambu;
(k) Isi dan tutup celah-celah antara bambu cerucuk dengan ranting daun pakis
kawat (rosam bahasa Minang); kalau tidak ada rosam dapat dengan ijuk
atau daun-daun lainnya;
(l) Usahakan pelaksanaan pembuatan bendung cerucuk tersebut pada saat
air kecil atau pada musim kemarau supaya mempermudah dan
memperlancar pekerjaan di lapangan.
Bentuk dan posisi bangunan cerucuk bambu tersebut dapat dilihat pada
Gambar 5 dan 6.
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b.

Bendung beronjong
Pembuatan bendung beronjong kawat dapat dipelajari dari pedoman yang telah
ada. Jika tidak ada, bendung beronjong dapat dibuat dengan uraian seperti
berikut.
(a) Sediakan kawat beronjong dan batu pengisi beronjong;
(b) Jika tidak tersedia kawat beronjong, anyam kawat beronjong juga dapat
digunakan, yaitu dengan ukuran panjang 2,00 meter, lebar 1,00 meter, dan
tinggi 0,50 meter (ukuran anyaman kawat beronjong disesuaikan dengan
kebutuhan);
(c) Ukur dan tentukan tata letak posisi beronjong berdasarkan Gambar desain;
(d) Tempatkan atau pasang kawat beronjong lapisan pertama dengan arah
mendatar sebagai dasar; pemasangan dimulai dari pinggir sungai,
pancangkan patok atau tiang besi sebagai penahan dan pengaku
beronjong pada bagian hilir beronjong lapisan pertama dengan jarak 1,5
meter sampai dengan 2,0 meter; kemudian ikatkan masing-masing
beronjong sehingga menjadi satu kesatuan;
(e) Isi anyaman kawat beronjong pertama dengan batu kali sampai penuh,
padat dan rapih, kemudian tutupkan penutupnya;
(f) Tempatkan atau pasang anyaman kawat beronjong kedua bersaf ke arah
melintang palung sungai;
(g) Isi anyaman kawat beronjong lapis kedua dengan batu kali sampai penuh,
padat dan rapih kemudian tutupkan penutupnya;
(h) Tempatkan atau pasang anyaman kawat beronjong ketiga bersaf ke arah
melintang palung sungai;
(i) Isi anyaman kawat beronjong lapis ketiga dengan batu kali sampai penuh,
padat dan rapih, kemudian tutupkan penutupnya;
(j) Lakukan penempatan dan pengisian beronjong berikutnya sampai dengan
panjang yang ditentukan;
(k) Selanjutnya, tempatkan anyaman beronjong pertama pada lapisan kedua
dengan arah tegak. Penempatannya secara berselang seling, seperti
pemasangan batu bata;
(l) Isi anyaman kawat beronjong kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya pada
lapis kedua dengan arah tegak dengan batu kali sampai penuh, padat dan
rapih, kemudian tutupkan penutupnya;
(m) Selanjutnya tempatkan anyaman beronjong pertama pada lapisan ketiga
arah tegak;
(n) Isi anyaman kawat beronjong kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya pada
lapisan ketiga arah tegak dengan batu kali sampai penuh, padat dan rapih,
kemudian tutupkan penutupnya;
(o) Lakukan penempatan dan pengisian beronjong sampai selesai sesuai
dengan desain sampai dengan lebar dan panjang yang ditentukan;
(p) Satukan masing-masing beronjong dengan arah mendatar menjadi satu
kesatuan.
Contoh bentuk beronjong kawat dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.

12)

Pembuatan sudetan
Sudetan adalah saluran buatan di bantaran sungai untuk menempatkan kincir
yang dimaksudkan untuk pengamanan kincir dari bahaya banjir. Pembuatannya
dilakukan dengan cara, seperti berikut.
(a) Ukur dan pasang profil saluran, yaitu lebar saluran 1,20 meter, dalam
1,5 meter, tebing saluran dibuat tegak;
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(b) Ukur dan tentukan panjang saluran; sebagai contoh diambil 20 meter (ukuran
saluran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan);
(c) Bersihkan dan gali tanah sesuai dengan ukuran yang telah dibuatkan
profilnya, dari pinggir sungai bagian udik (pintu pengambilan) sampai bagian
hilir sungai;
(d) Pasang fondasi saluran dari pasangan batu kali dengan campuran 1 : 3 atau
1 : 4;
(e) Pasang dinding saluran dari pasangan batu kali dengan campuran 1 : 3 atau
1 : 4;
(f) Pasang lantai saluran dari beton tumbuk campuran 1 : 3 : 5;
(g) Plester dinding dan lantai saluran dengan campuran 1 : 2;
(h) Plester bagian atas dinding saluran selebar 20 cm (kiri kanan) dengan
campuran 1 : 2;
(i) Buat atau pasang bendung (peninggi muka air) dari pasangan batu kali di
bawah kincir air bagian udiknya di dalam saluran;
(j) Pasang pintu pengambilan dan sponeng cadangan pintu di udik saluran;
(k) Buat dan pasang tembok sayap udik dan tembok sayap hilir dari pasangan
batu;
(l) Plester bagian atas atau kepala tembok sayap dan tembok penahan tebing
selebar 20 cm dengan campuran 1 : 2;
(m) Buat dan pasang saringan sampah di udik pintu pengambilan, ukuran lebar
dan tinggi disesuaikan dengan kondisi lapangan (lihat Gambar 8 dan Gambar
9).
13)

Pembuatan saluran buatan di alur sungai.
Saluran buatan di alur sungai dapat dibuat dari bahan bambu, kayu, atau bahan
lainnya. Pada contoh ini digunakan bahan bambu. Cara pembuatannya seperti
berikut.
(a) Ukur dan pasang profil saluran; dengan panjang tertentu, sesuaikan dengan
desain;
(b) Ukur dan potong bambu sepanjang 3,0 meter, diameter bambu 7,5 cm atau
10 cm, jumlah disesuaikan dengan kebutuhan;
(c) Pilih bambu yang lurus, tua dan keras, runcing bagian ujungnya;
(d) Pancangkan atau tanam bambu ke dasar sungai sampai tanah keras secara
bersusun dalam dua baris dengan jarak dan panjang tertentu;
(e) Gali, ratakan, dan padatkan tanah dasar saluran;
(f) Beri bambu penguat mendatar di bagian tengah dan atas dengan mengikat
dan memakukan bambu sekeliling pilar tersebut;
(g) Potong dan bersihkan ujung atas bambu bekas timbris/palu supaya rata dan
sama tingginya, yaitu 1,5 meter;
(h) Buat rangka atau cetakan tiang dan fondasi kincir; letakan cetakan tersebut
pada tiang dan fondasi kincir akan ditempatkan;
(i) Isi atau masukan karung berisi pasir atau tanah ke dalam rongga antara
bambu sebelah kiri dan sebelah kanan sampai penuh dan padat serta rata;
(j) Pancangkan bambu pada bagian pinggir tebing, sampai tanah keras sejajar
dengan bambu pilar;
(k) Pasang atau beri penguat pada bagian tengah dan atas tiang bambu, dengan
mengikat dan memakukan bambu arah mendatar;
(l) Potong bagian atas tiang bambu hingga sama tinggi dan rata;
(m) Pasang atau beri skor/penguat dari bambu, yaitu hubungkan ujung bambu ke
bambu pilar dengan ujung bambu penguat pada tebing sungai dengan
mengikat dan memakukan; sebanyak 2 tempat pada bagian udik dan 3 tempat
pada bagian hilir kincir air, jarak 1 meter antara bambu skor/penguat tersebut;
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(n) Tanamkan besi rangka beton 30 x 30 cm ke dalam papan cetakan yang telah
tersedia di pilar dan di dinding saluran dari bambu, sampai tanah keras;
(o) Lakukan pengecoran fondasi dan tiang kincir dengan adukan beton campuran
1 : 3 : 5 sampai setinggi pilar bambu;
(p) Pasang fondasi/lantai saluran dari pasangan batu kali dengan campuran 1 : 3
atau 1 : 4;
(q) Buat atau pasang bendung (peninggi muka air) dari pasangan batu kali di
bawah kincir air bagian udiknya di dalam saluran;
(r) Plester lantai saluran dan tubuh bendung dengan campuran 1 : 2;
(s) Buat dan pasang pintu pengambilan dan sponeng cadangan di udik bagian
ujung saluran pengambilan;
(t) Buat dan pasang saringan di udik pintu pengambilan.
Untuk lebih jelas, lihat Gambar 5 dan 6.
8.3 Perakitan kincir air
a)

Sumbu dan dudukan jari-jari
1) Pasang atau masukan sumbu ke pipa besi dudukan jari-jari;
2) Pasang besi pelat dudukan jari-jari ke sumbu pada bagian ujung kiri dan kanan pipa
besi dudukan jari-jari;
3) Sambungkan pelat dudukan jari-jari pada kedua ujung pipa besi dengan memasang
baut dan mur yang telah disediakan;
4) Masukan pasak (spi) pada sumbu pada bagian kiri kanan dan kunci dengan baut
yang telah disediakan.

b)

Jari-jari, pelingkar luar, tabung air, serta perlengkapan lainnya.
1) Pasang tiang kincir pada kedua fondasi yang telah disiapkan;
2) Pasang besi C dudukan kincir pada kedua tiang kincir;
3) Pasang kedua lager pada kedua dudukan kincir;
4) Pasang sumbu dan dudukan jari-jari pada kedua lager;
5) Pasang ujung jari-jari pertama bagian bawah pada pelat dudukan secara bertahap,
yaitu sepasang demi sepasang (pasang jari-jari bersilang);
6) Pasang ujung jari-jari pertama bagian atas pada pelat pelingkar luar dan sekaligus
pasang pelat dudukan sudu-sudu secara bertahap sepasang- sepasang;
7) Pasang ujung jari-jari berikutnya bagian bawah pada pelat dudukan secara bertahap
sepasang-sepasang (dipasang bersilang);
8) Pasang ujung jari-jari berikutnya bagian atas pada pelat pelingkar luar dan sekaligus
pasang besi siku dudukan sudu-sudu secara bertahap sepasang-sepasang
(dipasang bersilang);
9) Lakukan pemasangan jari-jari selanjutnya sampai jari-jari terakhir pada pelat
pelingkar luar dan sekaligus pasang besi pelat atau besi siku dudukan sudu-sudu
(selang-seling) secara bertahap sepasang demi sepasang (pasang jari-jari
bersilang);
10) Pasang besi pelat sudu-sudu pertama pada besi pelat dudukan atau besi siku
dudukan dan pasang pengikat pelat sudu-sudu atau satukan dengan jari-jari;
11) Lakukan pemasangan besi pelat sudu-sudu kedua, ketiga, dst sampai terakhir pada
besi pelat dudukan atau besi siku dudukan dan pasang pengikat pelat sudu-sudu
atau satukan dengan jari-jari;
12) Pasang dudukan tabung air pada bagian kiri untuk dudukan tipe satu lubang dan
bagian kanan untuk tipe dudukan dua lubang secara bertahap sampai selesai
seluruhnya;
13) Pasang tabung pada dudukannya hingga terpasang seluruhnya;
14) Pasang talang air ke atas dudukan yang ada pada tiang talang yang tingginya lebih
kurang atau sama dengan ¾ dari besarnya diameter kincir air yang dipasang;
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15) Pasang tiang dan skor/tiang penyangga talang air pada fondasi yang telah dibuat
dan disiapkan (di pinggir atas saluran);
16) Pasang pipa (saluran) pengambil dan penyalur air kincir ke bak penampung.

Gambar 30 Contoh perakitan dan pemasangan komponen kincir air di lapangan

9

Pengoperasian dan Pemeliharaan

9.1 Pengoperasian
Pengoperasian kincir air dilakukan dengan tahapan, seperti berikut.
a)
b)
c)
d)
e)

Buka kunci penahan kincir air dengan perlahan sehingga kincir berputar;
Kincir mulai berputar perlahan dan akhirnya mencapai putaran optimum, mengambil air
sungai dan memasoknya ke talang penampung;
Jika debit air yang diambil belum seperti yang direncanakan, hentikan pengoperasian
kincir dan lakukan pemeriksaan terhadap komponen kincir (sudu, tabung, pengarah
aliran, dan sebagainya);
Pengoperasian kincir dapat dilanjutkan jika perbaikan telah dilakukan;
Kincir air jangan dioperasikan pada saat air sungai tinggi (banjir).

9.2 Pemeliharaan
a)

Pemeliharaan kincir air
Pemeliharaan kincir air dilakukan secara berkala. Bagian-bagian yang dipelihara (perlu
diperhatikan) yaitu :
1)
2)
3)
4)

memberi pelumas pada lager dan memeriksa hubungannya dengan sumbu;
mengencangkan baut-baut tabung air dan semua baut jika ada yang longgar;
memeriksa sudu-sudu, talang air, dudukan dan jika ada yang rusak, segera diganti;
mengecat ulang komponen kincir agar tidak berkarat.
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b) Pemeliharaan pengarah aliran
Pengarah aliran perlu diperiksa dan diperbaiki secara berkala, terutama sesudah banjir.
Pengarah aliran yang tidak baik menyebabkan aliran ke kincir akan berkurang sehingga
perputaran menjadi lambat. Jika ada yang rusak, segera ganti. Pemeriksaan dilakukan
secara berkala pada saat air sungai tidak banjir;
c) Pengelola
Pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan kincir air dilakukan oleh
petugas atau teknisi yang ditunjuk oleh kelompok P3A atau badan pengelola.
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