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Pemanenan air hujan belum banyak dilakukan di Indonesia. Pelaku pemanenan air 

hujan di Indonesia masih berkisar 2,3% saja dari seluruh rakyat Indonesia. 

Padahal Indonesia mempunyai potensi curah hujan yang cukup banyak untuk 

dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan suatu desain 

rumah modern yang berdasar filosofi rumah adat Lampung. Dalam desain rumah 

modern ini, bagian rumah di bawah panggung rumah dipakai sebagai tampungan 

air hujan (rainwater harvesting) untuk menjamin ketersediaan air di rumah yang 

bersangkutan dan mengurangi resiko banjir secara regional serta mengurangi 

resiko rumah terhadap tinggi muka air banjir.  

 

Desain rumah pada penelitian ini adalah desain hasil penggabungan dari rumah 

modern atau minimalis yang biasa terdapat di perumahan-perumahan dengan 

memakai filosofi kearifan lokal rumah adat Lampung. Desain rumah ini memiliki 

konsep rumah hunian yang berpanggung seperti rumah adat Lampung. Dalam hal 

ini diambil contoh rumah dengan luas 54m
2
 yang dapat dihuni 4-5 orang. Sistem 

pemanenan air hujan pada rumah yang didesain secara signifikan mampu menjadi 

alternatif sumber air domestik pada rumah yang bersangkutan. Untuk tahun-tahun 

basah, sistem pemanenan air hujan tersebut mampu mensuplai sekitar 80% sampai 

90% dari kebutuhan air domestik tahunan. Sebaliknya, untuk tahun-tahun kering, 

sistem pemanenan air hujan tersebut mampu mensuplai sekitar 60% dari 

kebutuhan air domestik tahunan. Keuntungan yang didapat dari desain rumah 

hasil  penelitian ini antara lain dapat mengurangi eksploitasi air tanah, dapat 

mengurangi resiko banjir regional,  dapat mengurangi resiko banjir pada rumah 

tinggal, dapat menambah luas bangunan rumah tinggal, dan dapat 

mempromosikan kearifan lokal masyarakat Lampung.  

 

Pada akhirnya konsep rumah ini direkomendasikan untuk memberikan warna baru 

dalam desain-desain rumah modern yang ada pada saat ini, dengan menyelaraskan 

dengan filosofi rumah adat Lampung. Desain rumah ini dapat memberikan opsi 

lain kepada para pengembang (developer) perumahan untuk menerapkan konsep 

bangunan  pada perumahan yang akan dibuat. 
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