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Abstrak 

Pertumbuhan penduduk menyebabkan air sebagai sumber kebutuhan utama ikut meningkat tidak 
terkecuali bagi masyarakat yang berada di Desa Cikalong dengan curah hujan rata-rata tahunan 2000-
2500 mm. Suplai air bersih mayoritas diperoleh dari sumur bor dan air tanah yang berasal dari sumur 
gali. Rata-rata curah hujan tahunan yang cukup besar merupakan potensi sumber daya air yang dapat 
dimanfaatkan sebagai air baku untuk masyarakat desa, salah satunya adalah dengan cara membuat 
teknik memanen air hujan atau rainwater harvesting. Cara yang dilakukan yaitu dengan 
mengumpulkan atau menampung air hujan tersebut pada saat musim hujan atau curah hujan tinggi 
untuk digunakan pada waktu musim kemarau atau saat dimana sumber air yang lain tidak dapat 
digunakan. Dengan teknik pemanenan air hujan diharapkan menjadi alternatif penyelesaian 
permasalahan air Desa Cikalong terutama RW 18 pada masa musim kemarau. Kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dibahas mengenai komponen dari 
rainwater harvesting diantaranya catchment area (atap), talang , tangki penyimpanan air hujan dan 
pipa distribusi. Kegiatan ini diharapkan dapat dapat memberikan solusi mengenai konservasi air 
melalui pemanenan air hujan, meningkatkan partisipasi dan mengedukasi masyarakat untuk 
mengatasi permasalahan air.  
 
Kata kunci : Air hujan, Konservasi, Rainwater Harvesting  

 

Abstract 
Population growth causes water as the main source of need to increase, including for people in 
Cikalong Village with an annual average rainfall of 2000-2500 mm. The majority of clean water supply 
is obtained from drilled wells and groundwater from dug wells. The large average annual rainfall is a 
potential water resource that can be used as raw water for rural communities, one of which is by 
making rainwater harvesting techniques. This is done by collecting or storing rainwater during the rainy 
season or high rainfall for use during the dry season or when other water sources cannot be used. 
With the rainwater harvesting technique, it is hoped that it will be an alternative solution to water 
problems in Cikalong Village, especially RW 18 during the dry season. Community service activities 
carried out in the form of socialization discussed the components of rainwater harvesting including the 
catchment area (roof), gutters, rainwater storage tanks and distribution pipes. This activity is expected 
to be able to provide solutions regarding water conservation through harvesting rainwater, increasing 
participation and educating the community to overcome water problems. 
 
Keywords : Rainwater, Conservation, Rainwater Harvesting. 

 
 

 
 
 



 

  LAPORAN PKM SEM GENAP 2021/2022 

 

 

2 

BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi (PT) tidak 

lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta 

tuntutan masyarakat, seirama dengan meningkatnya kualitas kehidupan mereka. 

Salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada 

Masyarakat. Hal ini tercantum dengan jelas di dalam pasal 20 Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara tegas 

menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas akademik suatu perguruan tinggi 

tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran, melainkan juga oleh keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masya rakat yang bermutu yakni berbasis pada  

keunggulan  dan  kebutuhan  pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat luas 

Kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  adalah  kegiatan  yang mencakup 

upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal 

perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang 

dilakukan oleh sivitas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud 

kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan 

memberdayakan masyarakat luas. 

 

Pada Bulan Maret 2020, Indonesia mengalami musibah penyebaran virus 

Coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan Covid-19. Wabah ini terjadi 

di seluruh bagian dunia dan mengancam seluruh aspek kehidupan, terutama 

kesehatan manusia.    Banyak negara menerapkan peraturan Social Distancing 

untuk megendalikan penyebaran Covid-19. Social distancing merupakan langkah 

penyebaran virus dengan menganjurkan orang sehat membatasi kunjungan ke 

tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.Salah satu wilayah  yang 

terkena peraturan social distancing adalah Desa Cikalong. Meskipun Desa 

Cikalong bukan termasuk wilayah yang padat penduduk, namun termasuk ke 

Provinsi Jawa Barat yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Imbas dari 
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peraturan tersebut adalah penutupan di beberapa tempat seperti sekolah, pusat 

pembelanjaan, tempat kuliner, sarana olahraga, dan lain–lain. Dampak buruk 

yang akhirnya banyak dirasakan masyarakat Desa Cikalong adalah 

berkurangnya lapangan pekerjaan, pemutusan kontrak kerja atau PHK pegawai  

 

Permasalahan pada masa pandemi adalah air penyediaan bersih,sehingga 

memanfaatkan dan melestarikan  sumberdaya air secara berkelanjutan. Salah 

satu sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari adalah air 

hujan. Indonesia, merupakan negara dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 

antara 2000- 4000 mm/ tahun. Potensi ini sebenarnya cukup besar dan tantangan 

teknologi untuk memanfaatkan hujan sebagai sumber air. Dengan adanya dua 

jenis musim tersebut maka jumlah air yang tersedia di suatu daerah sepanjang 

tahun sangat tergantung pada kedua musim tersebut. Pada waktu musim 

penghujan  jumlah air sangat meningkat secara tajam dan mengalir di permukaan 

bumi dari hulu ke hilir atau dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menuju 

ke muara sungai dan akhirnya ke laut.  Sebagian air juga meresap ke dalam tanah 

sebagai aliran air tanah di bawah permukaan tanah. 

 

Salah satu agenda global environmental water resources management 

dalam rangka penanggulangan ketimpangan air pada musim hujan dan kering 

yaitu dengan konsep memanen air hujan atau rainwater harvesting yang di 

definisikan sebagai upaya menampung air hujan untuk kebutuhan air bersih atau 

meresapkan air hujan ke dalam tanah untuk menanggulangi banjir dan 

kekeringan. Caranya dengan mengumpulkan atau menampung air hujan tersebut 

pada saat musim hujan atau curah hujan tinggi untuk digunakan pada waktu 

musim kemarau atau saat dimana sumber air yang lain tidak dapat digunakan . 

 

Melihat latar belakang masalah tersebut, kami mengadakan sosialisasi 

mengenai pemanenan air hujan sebagai upaya pemenuhan air baku pada musim 

kemarau untuk sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menciptakan generasi masyarakat yang peduli akan kesehatan. Dengan 

sosialisasi ini diharapkan dapat menggugah kepedulian masyarakat Desa 

Cikalong terutama di RW 18 mengenai air bersih serta menumbuhkan kreativitas 
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bahwa air hujan dapat menjadi solusi sumber air baku dan menjadi cadangan air 

saat kemarau. 

 

1.2    Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat 

Desa Cikalong melalui pemanenan air hujan dari atap rumah. 

 

1.3    Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 

 Masyarakat dapat mengaplikasikan pemanenan air hujan di lahan 

pekarangan masing-masing dari atap rumah  

 Masyarakat  dapat  mengoptimalkan  lahan  di  pekarangan  rumah  

secara maksimal. 

 Masyarakat dapat menyediakan kebutuhan air baku secara  mandiri pada 

waktu musim kemarau. 
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BAB 2 
 

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 

 

 

2.1     Gambaran Umum Geografis dan Administratif 

Desa Cikalong merupakan salah satu desa dari 13 desa di kecamatan 

Cikalong Wetan. Kabupaten Bandung Barat(KBB). KBB merupakan kabupaten 

baru di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Bandung. Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan 

Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. 

Kecamatan Cikalong Wetan yang merupakan salah kecamatan di KBB terdiri dari 

13 desa dengan luas total 112,23 km2.  

 
     Berikut ini adalah Peta Wilayah Desa Cikalong 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Cikalong 
 

Desa Cikalong berbatasan dengan : 

•   Sebelah barat         : Desa Rende 

•   Sebelah Selatan     : Desa Mandala Mukti 

•   Sebelah Timur        : Desa Cipta Gumati 

•   Sebelah Utara        : Desa  Tenjo laut 
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Gambar 2. Ubi Jalar ( Ipomoea Batatas ) Merupakan Salah Satu Tanaman 

Budidaya Di Desa Cikalong  

 
 

2.2     Gambaran Umum Penduduk 
 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Desa Cikalong 

pada tahun 2019 adalah 7.019 orang. Terdiri dari 3.549 (51%) laki-laki dan 3.470 

perempuan (49%). Jumlah kepala keluarga (KK) 1.755 rumah tangga  dan rata-

rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 4 jiwa. Kondisi penduduk desa 

rata-rata berada dalam usia produktif. Mata pencaharian penduduk Desa 

Cikalong adalah buruh migran (28%) dan buruh tani (21%), karyawan 

perusahaan swasta (10,2%), Wiraswasta ( 9,7%), PNS (8,3%) dan petani (8,1%). 

Mayoritas penduduk Desa Cikalong, beragama Islam. 
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Gambar 3. Prosentase Rata-Rata Jumlah Penduduk Desa Cikalong  

Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Cikalong 
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BAB 3 
 

     PELAKSANAN KEGIATAN 
 

 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

kegiatan PKM berjudul “ Sosialisasi Rainwater Harvesting Sebagai Upaya 

Pemenuhan Air baku Bagi Warga Desa “ , dilaksanakan  pada Hari Rabu,     30 

Maret 2022 di Bumi Almira, Kampung Cijengkol, Desa Cikalong. Sosialisasi dihadiri 

sekitar 16 orang dewasa dan anak-anak. Sebelum masuk kedalam ruangan 

sosialisasi, masyarakat diberikan masker dan digunakan dari awal hingga kegiatan 

berakhir. Wastafel dan hand sanitizer disediakan di lokasi kegiatan. serta semua 

yang hadir tetap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan. 

  

 

 

3.2    Pelaksaaan Acara Sosialisasi 
 

Berikut ini adalah tahapan acara penyuluhan yang telah dilaksanakan :  

a.  Pada awal kegiatan, diawali dengan Perkenalan dan Sambutan  

b.  Penjelasan mengenai Pemanenan Air Hujan dan  pemanfaatannya 

c. Mengunjungi rumah salah satu warga yang telah menerapkan rainwater 

harvesting 

Dari hasil  survey lapangan yang telah dilakukan di Desa Cikalong, terungkap 

bahwa belum warga yang memanfaatkan air hujan sebagai salah satu sumber air 

baku pada musim kemarau, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pemberian 

ketrampilan mengaplikasikan pemanenan air hujan di lahan pekarangan masing-

masing dari atap rumah. Selain masyarakat dapat mengoptimalkan lahan 
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pekarangan secara maksimal, masyarakat juga dapat menyediakan kebutuhan air 

baku secara mandiri pada waktu musim kering. 

 

3.3.   Panen Air Hujan Dari Atap Rumah 

Air hujan dari atap rumah dapat ditampung di dalam bak atau Penampungan Air 

Hujan (PAH) atau dikenal juga sebagai Individual family Storage . PAH akan 

digunakan sebagai sumber air baku selama musim kemarau untuk berbagai 

keperluan. Cara kerja sistem pemanfaatan air hujan adalah sebagai mengalirkan 

Air hujan yang jatuh di atap bangunan, kemudian mengumpulkan  di talang air dan  

dialirkan dengan pipa menuju bak penampungan air hujan, kelebihannya dialirkan 

kedalam sumur resapan.  

 

 

Gambar 5. Skema Pemanenan Air Hujan 

Sumber : https://www.orissapost.com/survey-finds-poor-implementation-of-rainwater-

harvesting-scheme/ 

 

Sumur resapan, berfungsi untuk menampung  atau mengalirkan limpahan air dari 

bak penampung  penuh . Misalnya pada kondisi hujan berlangsung terus menerus, 

bak penampung penuh maka air akan melimpah melalui pipa outlet masuk kedalam 

sumur resapan.  Sampah berupa dedaunan yang terbawa akan disaring di bagian 

depan bak penampung, dengan media pasir dan kerikil, sampah akan tertahan dan 

air hujan yang bersih akan masuk ke bak  penampung . Air hujan didalam sumur 

resapan ini akan meresap melalui zona resapan dari sumur resapan kedalam tanah 
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sebagai sumber air tanah. Bidang resapan diisi dengan kerikil dan ijuk, sebagai 

penyaring agar tidak terjadi kebuntuan/mampat. 

 

3.4. Komponen PAH 

PERMEN PU NO. 01/PRT/M/2009  dalam Modul Penampungan Air Hujan (PAH) 

menyatakan terdiri dari : 

a. Bidang penangkap air 

Fungsi dari bidang penangkap air ini adalah untuk menangkap air hujan 

sebelum mencapai tanah. Berupa atap rumah yang terbuat dari genting atau 

sejenisnya. 

 

 

Gambar 6. Bidang penangkap air berupa atap dari bahan asbes 

 

b. Talang air ( Talang rambu dan talang tegak ) 

Diperlukan untuk mengumpulkan atau menangkap air hujan yang jatuh pada 

bidang penangkap dan mengumpulkannya ke bak penampung. Dilengkapi dengan 

alat pengalih aliran untuk mengatur aliran menuju bak penampung. 

 

c. Saringan 

Berfungsi untuk menyaring air hujan dari kotoran. Media yang digunakan dapat 

berupa pasir, kerikil, pecahan genteng dll. Penempatannya diatas bak penampung 
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Gambar 7. Talang tegak untuk mengalirkan air ke bak penampung 

 

d. Lubang periksa (manhole) 

Lubang periksa ini berfungsi untuk memberikan akses masuk kedalam bak 

penampung pada saat membersihkan atau memperbaiki ketika ada kerusakan. 

Untuk menghindari masuknya selain dari air hujan, maka lubang manhole ini 

sebaiknya ditutup. 

 

e. Bak penampung 

Berfungsi sebagai reservoir/bak untuk menampung air hujan yang telah 

dikumpulkan. Bisa berupa drum, pasangan bata dll 

 

f. Pipa masukan 

Berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam bak penampung 

 

g. Pipa peluap 

Fungsi dari pipa peluap adalah meluapkan air hujan yang melebihi kapasitas 

penampung. Selain itu berfungsi juga sebagai pipa udara atau ventilasi. Untuk 

menghindari masuknya binatang atau serangga kedalam bak, pipa peluap, 

sebaiknya ditutup dengan kasa nyamuk 
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Gambar 8. Bak Penampung Air Hujan Yang terbuat  

Dari Pasangan Batu Bata 

 

 

Gambar 9. Overflow untuk meluapkan air hujan yang melebihi kapasitas 

 

h. Keran pengambil air yang berfungsi  Untuk mengambil atau mengeluarkan air 

dari bak penampung. 

i. Keran/ pipa penguras 

Untuk mengeluarkan air pada waktu membersihkan/ menguras PAH 

j. Saluran pembuangan Untuk menyalurkan air buangan, sehingga sekitar PAH 

tetap bersih dan kering. 

k. Pipa Udara 
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Pipa udara atau ventilasi pada PAH, berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas 

terlarut dalam air hujan 

l. Lantai 

Tempat bangunan PAH dan tempat aktifitas untuk mengambil air 

 

3.5. Kunjungan ke rumah salah satu warga yang telah menerapkan  

rainwaterharvesting. 

Di rumah ini ada 2 bidang penangkap air, yaitu atap rumah dan kolam 

penampungan. Pada gambar dibawah ini, menujukan atap rumah tempat air hujan 

jatuh kemudian mengalirkannya ke saluran pengumpul dan kemudian dialirkan ke 

bak penampungan. Disini tidak digunakan talang, karena ada permukaan tanah 

yang tingginya mendekati atap sehingga bisa langsung ke saluran pengumpul. 

Terlihat juga Saluran pembuangan Untuk menyalurkan air buangan, sehingga 

daerah sekitarnya PAH tetap bersih dan kering. 

 

 

Gambar 10. Bidang penangkap air berupa atap dari bahan asbes yang 

langsung mengalirkan air hujan ke  saluran pengumpul.  
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Gambar 11. Bidang penangkap air berupa kolam yang langsung mengalirkan 

air hujan ke  saluran pengumpul 

 

 

Gambar 12. Bak Penampung Air Hujan 
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3.6. Foto Bersama 
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BAB 4 

 
KESIMPULAN Dan SARAN 

 

 
 
 

4.1.  Kesimpulan 
 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi yang berjudul 

“Rainwater Harvesting Sebagai Upaya Pemenuhan Air Baku Bagi Warga  Desa 

Cikalong, Kabupaten Bandung Barat” untuk memberikan solusi mengenai 

konservasi air melalui pemanenan air hujan , bagaimana meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan pengelolaan air melalui pemanenan air hujan 

sehingga ketersediaan air yang berlebihan pada musim hujan tersebut dapat 

atau dipanen untuk digunakan pada musim kemarau.  

2. Dari kegiatan ini, terlihat sudah ada beberapa warga desa yang memanfaatkan 

air hujan sebagai salah satu sumber air baku. Kegiatan ini diharapkan dapat 

mengajak lebih banyak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam konservasi 

air melalui pemanenan air hujan. 

 
4.2   Saran 

 
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema sosialisasi mengenai 

pemanenan air hujan diharapkan tidak hanya dilakukan di Desa Cikalong, tetapi 

bisa menjangkau lokasi lain. Sehingga lebih banyak masyarakat yang teredukasi 

dan dapat lebih mandiri dalam pemenuhan air baku untuk keperluan sehari-hari. 
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