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Abstrak : Tujuan kegiatan Pengabdian ini untuk pemenuhan kebutuhan air layak 

konsumsi melalui pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan teknik 

ekohidrologi melalui penentuan penempatan prasarana ekohidrologi yang dapat 

menjangkau semua dusun. Metode yang digunakan yaitu metode rangking 

prosedur yang merupakan salah satu metode bersifat kualitatif dengan 

memberikan bobot pada kriteria penentu dan memberikan skor pada alternatif 

kriteria penentu. Empat kriteria dalam penempatan sarana dan prasaran 

ekohidrlogi, adapun kriteria tersebut yaitu : 1) jumlah penduduk, 2) jangkauan 

jarak, 3) kemudahan pencapain internal, 4) jumlah volume yang dikonsumsi 

masyarakat. Terdapat lima dusun di desa bulang yaitu Dusun Langai, Dusun 

Rondo Kuning, Dusun Nagger, Dusun Togur dan Dusun Klompang. Terdapat 6 

titik penempatan prasarana ekohidrologi untuk warga desa Bulang yaitu satu 

prasarana ekohidrologi pada dusun Nagger dan dusun Langai sedangkan dua 

prasarana ekohidrologi di dusun Klompang dan Dusun Togur. Titik penempatan 

prasarana tersebut diharapkan mampu menjangkau kebutuhan air bersih bagi 

warga desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. 
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Abstract: The purpose of this Community Service activity is to meet the needs of 

consumable water through river water treatment into clean water with ecohydrology 

techniques through the determination of the placement of ecohydrological 

infrastructure that can reach all hamlets. The method used is the method ranking 

method which is one of the qualitative methods by giving weight to the determining 

criteria and scoring on alternative determining criteria. Four criteria in the placement 

of facilities and ecohydrlogic projects, as for the criteria are: 1) the number of residents, 

2) the distance, 3) the ease of internal achievement, 4) the amount of volume 

consumed by the community. There are five hamlets in the village of Bulang namely 

Langai Hamlet, Rondo Kuning Hamlet, Nagger Hamlet, Togur Hamlet and 

Klompang Hamlet. There are 6 points for the placement of ecohydrology 

infrastructure for Bulang villagers, namely one ecohydrological infrastructure in the 

Nagger and Langai sub-villages while two ecohydrological infrastructure in the 

Klompang and Togur sub-villages. The infrastructure placement point is expected to 

be able to reach the clean water needs of the residents of Bulang village, Gending 

Subdistrict, Probolinggo Regency. 

Keywords: Ecohydrology Technique, Clean water, Determination of Location 
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PENDAHULUAN 

Desa Bulang adalah salah satu daerah dikecamatan Gending Kabupaten 

Probolinggo. Struktur tanah didesa ini berpasir sehingga air yang keluar dari 

pompa air tercampur pasir dan berwarnah kuning. Untuk mencukupi 

kebutuhan air bersih warga desa Bulang memanfaatkan air sungai sebagai 

sumber air alternatif. Akan tetapi kondisi air sungai yang dimanfatkan warga 

tidak memenuhi standar air bersih layak konsumsi yang ditetapkan WHO. 

Kondisi air tersebut kotor, tidak jernih berwarna hijau dan sedikit berbau karena 

warga memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi, mencuci baju, mencuci 

bahan makanan, buang air besar, memandikan hewan bahkan memasak. Hal ini 

dilakukan warga karena terpaksa tidak ada sumber air lagi yang dapat 

digunakan, selengkapnya ada pada Gambar  1 sampai dengan Gambar 3 

Padahal air merupakan kebutuhan penting bagi manusia untuk 

kelangsungan hidup. Tidak sembarang air dapat digunakan untuk kebutuhan 

mandi, cuci dan minum, sebagai organisasi dunia, WHO telah menyatakan 

standar air bersih dan air minum layak konsumsi (Purwardi et.al 2019) Demikian 

pula dengan Desa Bulang membutuhkan air bersih yang sesuai dengan standar 

WHO. Oleh karena itu perlu memberikan solusi terhadap peramasalahan di desa 

Bulang, dengan menerapkan IPTEKS yang inovatif sesuai dengan kondisi natural 

resource desa tersebut. Adapun teknologi yang akan diterapkan berupa konsep 

teknologi ekohidrologi dalam mengelolah air kotor dalam hal ini air sungai 

menjadi air bersih sehat layak konsumsi yang berkelanjutan sesuai standar 

WHO.  

Konsep ekohidrologi untuk mengelolah air kotor menjadi bersih sudah 

banyak diterapkan yang mana pendekatan ekohidrologi diyakini mampu 

mengatasi dan meningkatkan sumber daya air dengan mempertimbangkan 

unsur ekologi, hidrologi, ekoteknologi. Begitu juga dengan Haryani (2011) 

menerapkan ekohidrologi untuk  pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. 

Sehingga untuk mengatasi permasalahan air bersih di desa Bulang dengan 

menerapkan teknologi hidrologi, harapannya masyarakat desa Bulang dapat 

memenuhi standar kehidupan secara sehat dan terhindar dari penyakit  serta 

menjadi manusia yang berkualitas (Henanusa dan Haryani, 2011).  

Dalam mencapai harapan tersebut penerapan teknologi hidrologi harus 

dapat menjangkau seluruh warga desa bulang dengan luas sebesar 188 km2, yang 

terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Langai, Dusun Rondo Kuning, Dusun 

Nagger, Dusun Togur dan Dusun Klompang. Dengan jumlah penduduk 
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sejumlah 1142 jiwa yang terdiri dari laki-laki 568 jiwa dan perempuan 574 jiwa 

dengan jumlah KK sejumlah 341. Maka dari itu penting dilakukan penentuan 

penempatan prasarana ekohidrologi agar dapat menjangkau semua dusun desa 

Bulang sehingga semua warga dapat menggunakan air bersih tanpa terkecuali.  

METODE 

Metode yang digunakan dan populer untuk menentukan lokasi fasilitas 

salah satunya yaitu metode Rangking Prosedur merupakan salah satu metode 

yang bersifat kualitatif dengan memberikan bobot pada kriteria penentu dan 

memberikan skor pada alternatif kriteria penentu. Oleh karena itu dalam 

penempatan prasarana ekohidrologi di desa Bulang menggunakan Rangking 

Prosedur agar mendapatkan titik penempatan prasarana yang tepat sehingga 

mampu menjangkau kebutuhan air bersih bagi warga desa Bulang Kecamatan 

Gending Kabupaten Probolinggo. Sedangkan Tahapan yang dilakukan dalam 

menentukan lokasi fasilitas penempatan prasarana ekohidrologi sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan  

Tahapan persiapan yang dilakukaan meliputi: menyiapkan materi, jadwal 

kegiatan, dan persiapan perancangan alat pengelolaan air bersih,  peserta 

penyuluhan dan materi penyuluhan pola hidup sehat. 

2. Diskusi dan Pegumpulan Referensi 

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat bersama mitra berdiskusi 

membahas kondisi situasi desa Bulang dan permasalahan yang dihadapi 

oleh mitra sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut, selain 

itu tim pengabdian masyarakat mengumpulkan referensi tentang p-median 

didalam penempatan fasilitas teknologi ekohidrologi.  

3.  Menentukan alternatif lokasi yang akan dipilih 

 Pemilihan lokasi alternatif menggunakan cara FGD dengan perangkat desa 

yang memahami kondisi desa Bulang  

4.  Melakukan kriteria dalam menentukan lokasi 

 Dalam menentukan kriteria untuk menentukan lokasi dilakukan dengan 

cara  mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan sesuai dalam 

menentukan lokasi. Identifikasi ini dilakukan dengan literatur review dan 

wawancara terhadap perangkat desa dalam hal ini diwakili oleh Kepala desa 

Bulang 
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5.  Memberikan bobot dari masing-masing kriteria 

 Pemberian bobot pada masing-masing kriteria berdasarkan derajat 

kepentingan yang dimiliki. Semakin besar nilai bobotnya maka semakin 

besar derajat pentingnya kriteria tersebut. nilai bobot sebesar 10% -100% 

6.  Memberikan penilaian terhadap alternatif lokasi berdasarkan faktor penting 

yang telah ditentukan 

7.  Menghitung nilai total dari masing-masing lokasi dengan cara mengalihkan 

bobot kriteria dengan masing-masing bobot lokasi. 

8.  Membandingkan lokasi alternatif yang nilai tertinggi 

HASIL & PEMBAHASAN 

Desa Bulang adalah salah satu daerah dikecamatan Gending Kabupaten 

Probolinggo, warga desa ini mempunyai kebiasaan dalam melakukan aktifitas 

MCK di sungai. Kebiasaan ini tetap dilakukan meskipun kondisi air sungai di 

desa Bulang tidak bersih, bahkan kondisi air cenderung kotor, keruh dan 

berwarna. Kebiasaan ini seolah-olah menjadi budaya masyarakat dan sulit untuk 

dihilangkan. Disisi lain tidak sembarang air dapat digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari, kualitas air harus layak konsumsi sesuai standar WHO, jumlah 

cukup, ketersediannya secara berkelanjutan dan cara mendapatkannya mudah 

serta terjangkau. Oleh karena itu perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan air 

layak konsumsi melalui pengolahan air sungai menjadi air bersih dengan teknik 

ekohidrologi. Agar hasil pengolahan air sungai dengan teknik ekohidrologi 

dapat menjangkau semua warga desa Bulang yang luasnya sebesar 188 km2, 

untuk itu penting dilakukan penentuan penempatan prasarana ekohidrologi 

yang dapat menjangkau semua dusun desa Bulang sehingga semua warga dapat 

menggunakan air bersih tanpa terkecuali. Dalam menentukan lokasi prasarana 

ekohidrologi. Berikut gambaran kondisi sungaidi desa Bulang. 
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Gambar 1. Warga memanfaatkan air sungai untuk mandi 

 

Gambar 2.  Warga memanfaatkan air sungai untuk mencuci 

 

Gambar 3. Kondisi air berwarna hijau dan keruh 

Pelaksanaan kegiatan dalam merencanakan penempatan prasarana 

ekohidrologi pada desa bulang dengan melakukan Fokus Group Discusion 

dengan kepala desa dan perangkat desa yang di dokumentasikan pada Gambar 

4.  
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Gambar 4. FGD dengan Kepala Desa Dan Perangkat Desa 

Hasil FGD didapatkan empat kriteria dalam penempatan sarana dan 

prasaran ekohidrlogi, adapun kriteria tersebut yaitu : 1) jumlah penduduk, 2) 

jangkauan jarak, 3) kemudahan pencapain internal, 4) jumlah volume yang 

dikonsumsi masyarakat. Adapun penjelasan masing-masing kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Kriteria Penempatan Ekohidrologi 

Kriteria Keterangan 

Jumlah penduduk Kepadatan penduduk tiap dusun yang 

akan berpengaruh terhadap kebutuhan 

air bersih dan aksebilitas air bersih 

Jarak jangkauan Waktu yang dibutuhkan dalam 

mendapatkan air bersih, apakah jaraknya 

jauh atau dekat dengan pemukiman 

warga 

Kemudahan menuju lokasi Akses menuju lokasi ekohidrologi 

Jumlah volume yang di butuhkan  

masyarakat 

Kebutuhan masyarakat terhadap air 

bersih  

  

Kriteria-kriteria tersebut yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan 

lokasi penempatan ekohidrologi. Terdapat lima dusun di desa bulang yaitu Dusun 

Langai, Dusun Rondo Kuning, Dusun Nagger, Dusun Togur dan Dusun 

Klompang selengkapnya da di Peta desa Bulang yang ditunjukkan pada Gambar 

5. Hasil FGD dengan perangkat desa memutuskan empat fasilitas yang akan 

diberikan teknologi hidrologi pada desa Bulang. Oleh karena ada satu dusun 

yang tidak diberikan fasilitas teknologi hidrologi, untuk itu tahap berikutnya 

akan dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria terhadap masing-masing 
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dusun. Gambar 6 memberikan gambaran kriteria terhadap masing-masing 

dusun. Dusun dengan bobot empat besar yang akan diberikan  fasilitas teknologi 

hidrologi.   

 

Gambar 5. Peta Desa Bulang Kecamatan Gending  

 

Lima kriteria yang digunakan dalam memilih dusun untuk penempatan fasilitas 

hidrologi yaitu jumlah penduduk, jarak jangkauan, kemudahan menuju lokasi, 

jumlah volumen yang dikonsumsi.   

 

Gambar 6. Kriteria terhadap Penempatan Fasilitas Ekohidrologi 

Kriteria

Jumlah

Penduduk

Jumlah

Volume yang

dikonsumsi

Jarak

jangkauan

Kemudahan

menuju Lokasi

Nager

Klompang

Langai

Rondo Kuning

Togur
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Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kriteria dengan menerapkan metode 

Rangking Prosedur kriteria jumlah penduduk yang memiliki bobot terbesar, 

selengkapnya pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bobot Kriteria 

Kriteria Bobot 

Jumlah penduduk 40 

Jarak jangkauan 20 

Kemudahan menuju lokasi 15 

Jumlah volume yang di butuhkan masyarakat 25 

                     Sumber : Hasil FGD dan Hasil penelitian  

Kriteria jumlah penduduk merupakan kriteria yang mendominasi 

diantara kriteria lainnya. semakin banyak jumlah penduduk tiap dusun maka 

semakin tinggi kebutuhan akan air bersih. Sedangkan kriteria selanjutnya jumlah 

volume yang dikonsumsi masyarakat, jarak jangkauan dan kemudahan menuju 

lokasi. 

Tabel 3. Bobot Lokasi 

Lokasi  Bobot 

Nager 20 

Klompang 35 

Langai 25 

Rondo Kuning 5 

Togur 15 

Sumber: Hasil FGD  

 Berdasarkan hasil perhitungan perkalian bobot kriteria dengan bobot 

lokasi dihasilkan 4 lokasi dalam penempatan teknik ekohidrologi yaitu:  Dusun 

Klompang, Langai, Nager dan Togur. Diantara 4 dusun yang memiliki bobot 

besar, dusun Klompang yang memiliki jumlah penduduk terpadat sehingga 

dusun ini dibagi 2 yaitu dusun klompang barat dan klompang utara. 

Berdasarkan hasil perhitungan perkailan masing-masing kriteria dengan lokasi 

didapatkan rangking yang ditunjukkan pada Tabel 4 

Tabel 4. Rangking dalam penempatan Fasilitas  

Lokasi  Rangking 

Klompang 1 

Langai 2 

Nager 3 
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Lokasi  Rangking 

Togur 4 

Rondo Kuning 5 
Sumber : Hasil Pengolahan 

Hasil perkalian global maka dusun rondo kuning yang tidak masuk 

nominasi untuk penempatan fasilitas ekohidrologi. Warga dusun rondo kuning 

bisa joint dengan dusun tetangganya yang terdekat. Adapun kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan PKM yaitu kesulitan dalam menentukan bobot dari 

kriteria penempatan fasilitas ekohidrologi. Hal ini berdampak pada ketidak 

tepatan usulan dalam penempatan fasilitas ekohidrologi. Oleh karena selain 

FGD  upaya yang dilakukan dalam memberikan bobot pada masing-masing 

kriteria dan dusun dengan cara melihat hasil penelitian yang sejenis.  

SIMPULAN 

Kriteria dalam menentukan penempatan prasarana ekohidrologi menghasilkan 

empat dusun yang diberikan fasilitas pengolahan air bersih yaitu Dusun 

Klompang, Langai, Nager dan Togur. Dengan adanya prasarana ekohidrologi 

diharapkan mampu menjangkau kebutuhan air bersih bagi warga desa Bulang 

Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, dengan adanya 

realisasi penempatan prasarana ekohidrologi ini, dapat memberikan manfaat 

untuk masyarakat sekita Desa Bulang. 
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