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Kompor badai adalah kompor yang bisa kita gunakan walau dalam keadaan badai sekalipun. 

Biasanya kompor badai dipakai oleh orang-orang yang beraktivitas di lapangan dan alam bebas karena 
praktis dan ukuran lebih kecil yang membuatnya tidak memakan banyak tempat. 
Selain itu, karena bahan bakar yang sering dipakai pada kompor badai adalah spritus (bisa juga parafin) 
yang nyala apinya semakin bagus didaerah terbuka maka tidak salah kompor badai ini 
selalu jadi pelengkap perjalanan saya.
Tapi harga kompor badai yang sering digunakan kebanyakan orang dipasaran tidak murah, 
mulai dari ratusan ribu sampai berjuta-juta. Selain bahan utamanya adalah alma yang diperoleh dari 
perlengkapan perang, produksi barangnya pun tidak intens.
Disini saya akan berbagi cara membuat kompor badai sendiri dengan bahan 
dan perlengkapan yang lebih mudah.
Bahan : 
– tiga kaleng minuman yang ukurannya sama
– satu kaleng biskuit yang besar
Perlengkapan : 
– tang
– gunting besi/ cutter
– paku
– korek gas
– lem korea/ lem besi
Cara membuat: 
– gunting atau potong bagian pantat/bawah dua kaleng minuman. Tapi potongannya jangan disamakan, 
   kaleng kedua potong lebih rendah dari yang pertama. Pisahkan dan ambil bagian pantat kaleng saja.
– potong kaleng ketiga dibagian tengah menggunakan cutter atau gunting besi
– Pada pantat kaleng pertama yang telah dipotong kalian lubangi tengahnya dan kosongkan, biarkan 
   tersisa sedikit bagian yang tidak terpotong dan bengkokkan kebagian dalamnya dengan tang. 
   Ini adalah bagian yang akan menjadi tempat pembakaran spritus atau parafin.
– kemudian pantat kaleng pertama yang telah lubang ditengah diameter lingkarannya kita lubangi lagi 
   disisi-sisi pinggir atas dekat bagian yang telah dikosongkan tadi, bentuk lubang kecil-kecil yang berjarak  
   sedikit lebih dekat dengan yang lainnya, gunakan paku yang telah dibakar ujungnya dengan korek api. 
   Ini adalah jalan keluar angin pada saat kompor dinyalakan dan ditumpu oleh kuali atau wajan agar kompor 
   tidak melepuh dan rusak.
– kemudian pada potongan tengah kaleng ketiga, gunting agar berbentuk panjang bukan lagi lingkaran. 
   Pada bagian ujung bawahnya kalian iris atau potong sedikit, lakukan sampai berjumlah tiga atau empat sisi 
  yang terpotong kecil.
–Masukkan kaleng ketiga kebagian pantat kaleng pertama, cocokkan kedalam sisi yang dibengkokkan 
   kedalam dengan tang tadi, lem kaleng yang panjang tadi menjadi lingkaran kembali agar pas dikaleng pertama. 
   Dan jangan menutupi lubang-lubang kecil yang kita buat sebelumnya dikaleng pertama.
– Setelah pas terpasang, tindih lagi kedalam kaleng kedua sampai menyatu, biar lebih pas lekatkan 
   dengan lem besi/ lem korea. Dan jadimi* mangkuk pembakaran kita.
– Dan untuk kaleng biskut yang besar, lubangi bagian bawahnya agar kedua sisi atas dan bawahnya 
   sama-sama berlubang, bagian lubang atas akan menjadi tempat tumpuan wajan dan dibagian lubang bawahnya 
   akan menjadi tempat mangkuk pembakaran yang telah kita buat pertama.

Tips dan saran :
– gunakan spritus/ parafin seperlunya agar tidak ada sisa di kompor badai kalian yang mudah terbakar.
– Packing terpisah antara bahan bakar (spritus/ parafin) dan kompornya sendiri, simpan bahan bakar di plastik.
– packing terpisah atau taruh dibagian aman tas jika kalian ingin membawanya dalam 
   perjalanan jauh/ dekat agar tidak penyok
– buat mangkuk pembakaran lebih dari satu jika perlu.

N.b : walaupun saya sudah mencoba membuatnya dan telah jadi satu buah namun saya belum menguji 
          kelayakan dan keamanannya.

Selamat mencoba.
______________________________
* jadimi = jadilah (aksen Makassar)
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Untuk teman-teman perempuan, tampilkan citra perempuan kuat, dewasa dan tidak takut kotor. 
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