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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten 

Kampar khususnya di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara dapat 

memberikan perubahan dan perbaikan untuk kedepannya. 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dilapangan serta hasil wawancara secara 

mendalam dengan responden yang dilakukan di Desa Kampung Panjang 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar serta didukung pula dengan data-

data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini, maka didapatkan 

bahwa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan program 

pamsimas adalah dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program 

Pamsimas, di sebabkan karena tidak dilibatkannya masyarakat secara 

keseluruhan dalam tahap perencanaan, dan rapat hanya dihadiri oleh 

masyarakat yang mendapatkan undangan saja. Dengan di undangnya 

sebagian masyarakat saja, sehingga masyarakat lainnya merasa tidak 

memiliki tanggungjawab untuk Program Pamsimas. 

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan dan 

peninjauan disebabkan karena tidak dilibatkannya masyarakat secara 

keseluruhan dalam pengawasan dan peninjauan. Yang melakukan 
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pengawasan dan peninjauan ini adalah fasilitator pamsimas dan 

masyarakat yang dekat dengan lokasi pamsimas tersebut. 

3. Dalam tahap pemeliharaan dan perbaikan sarana program tidak semua 

masyarakat yang terlibat, karena yang melakukan pemeliharaan dan 

perbaikan sarana program pamsimas ini adalah petugas-petugas tertentu 

saja, masyarakat tidak mau memelihara ataupun memperbaiki sarana dan 

prasarana pamsimas yang sudah rusak, hal ini terlihat dari banyaknya pipa 

air yang sudah bocor dan tidak berfungsi lagi. 

4. Dalam tahap pemanfaatan program pamsimas, partisipasi dikatakan rendah 

disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi air 

dari depot pamsimas karena masyarakat lebih memilih membeli air minum 

dari agen-agen air minum isi ulang yang datang langsung kerumah-rumah 

warga. 

 

6.2. Saran 

Setelah selesainya pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran 

kepada pihak terkait serta kepada masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan 

Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh pengurus Pamsimas di Desa 

Kampung Panjang agar berlaku adil dalam setiap pengambilan keputusan 

serta melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap tahapan program. 

Karena kita mengetahui program Pamsimas menempatkan masyarakat 

sebagai pelaku utama baik laki-laki maupun perempuan di dalam 

pelaksanaan program di tingkat desa. 
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2. Untuk ke depannya penulis mengharapkan dalam pelaksanaan program 

Pamsimas di Desa Kampung Panjang agar mentaati peraturan yang 

berlaku agar melibatkan masyarakat secara gotong royong sesuai prinsip 

pelaksanaan program Pamsimas , karena Pada dasarnya pembangunan 

desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku 

pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan 

desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. 

3. Perlu di tingkatkannya pengawasan untuk melakukan tindakan perbaikan 

terhadap program dengan melakukan penambahan kedalaman sumur dan 

melakukan pengecekan kembali terhadap kualitas air , sehingga air dari 

Program Pamsimas yang keruh tersebut dapat di perbaiki, sehingga 

masyarakat mendapatkan penyediaan air yang bersih dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat 

pedesaan dengan sarana dan prasarana sanitasi  yang layak. 

4. Dengan di perbaikinya air sumur tersebut maka partisipasi masyarakat 

dalam melestarikan program Pamsimas akan meningkat, karena dengan 

terpenuhinya kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat dari 

program Pamsimas. Maka, masyarakat akan menggunakan air sumur dari 

program Pamsimas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan pastinya 

masyarakat akan lebih peduli dan memanfaatkan penyediaan air minum 

dari program Pamsimas. 

 


