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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Pemberdayaan masyarakat melalui program PAMSIMAS di desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu program 

Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan 

dana dari Bank Dunia dalam rangka menciptakan masyarakat yang bersih dan 

sehat melalui penyediaan air bersih dan atau sarana sanitasi.  

Program PAMSIMAS melibatkan partisipasi masyarakat, dimana 

masyarakat yang mendapatkan program berperan sebagai pelaku utama dan 

penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pemeliharaan program. Terlebih masyarakat dituntut untuk memberikan 

kontribusi dana sebesar 20% dari total keseluruhan dana yang diperlukan, 

dengan tujuan agar masyarakat merasa memeliki tanggungjawab atas sarana 

yang nantinya dibangun.  

Program PAMSIMAS di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2008, 

Desa Sungai Tonang sebagai lokus penelitian merupakan salah satu kecamatan 

di kabupaten Kampar yang mendapatkan program pamsimas. Sesuai dengan 

teknik sampel yang diambil peneliti, maka ditemukan satu desa yang menjadi 

fokus lokus penelitian, yakni Desa Sungai Tonang yang mendapatkan program 

tahun 2016. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan 

masyarakat dari program PAMSIMAS dan untuk mengetahui pemeliharaan 
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serta pengelolaan sarana. Melalui pengumpulan data dan analisis terhadap 

fenomena penelitian maka dapat disimpulkan:  

(1) Dampak Pemberdayaan masyarakat Program PAMSIMAS.  

(1.1) Melalui pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh penulis 

dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya program PAMSIMAS, 

masyarakat di Kecamatan Tembalang yang menjadi sampel penelitian 

menggunakan sumber air sumur gali dan belum mendapatkan 

sambungan air bersih dari PDAM. Hal ini membuat masyarakat sulit 

mendapatkan air bersih pada musim kemarau karena sumur gali yang 

dimiliki warga kering dan keruh. Namun setelah mendapatkan bantuan 

program PAMSIMAS, masyarakat merasa adanya peningkatan akses 

terhadap sarana air bersih, dimana sebanyak 57,4% masyarakat mengaku 

mengatakan mudah mendapatkan air bahkan 23,2% dari partisipan 

mengatakan sangat mudah. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa 

sarana yang tersedia cukup sederhana pengoperasiannya hanya dengan 

stop kran saja, dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk 

mendapatkan manfaat PAMSIMAS termasuk kategori murah, hanya Rp 

1000 per meternya, debit air tidak berkurang pada musim kemarau, 

selain itu selama pemakaian air juga tidak pernah mengalami gangguan 

kesehatan.  

(1.2) Dampak lainnya untuk kecukupan air bersih bahwa 75% partisipan 

menyatakan bahwa setelah adanya PAMSIMAS kebutuhan air bersih 

terpenuhi. Pada musim penghujan, sumur masyarakat penuh, jadi 

kebanyakan air PAMSIMAS dimanfaatkan masyarakat hanya untuk cuci 
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motor, siram tanaman, atau cuci piring saja. Namun beberapa 

masyarakat masih tetap menggunakannya untuk keperluan sehari-sehari 

bahkan untuk air minum seperti biasanya. Disisi lain, walaupun 

mayoritas partisipan yakni sebanyak 58,3% menyatakan ketahanan air 

tidak dipengaruhi oleh cuaca, namun sebanyak 25,9% partisipan 

berpendapat bahwa air yang tersedia sangat dipengaruhi oleh cuaca 

dimusim kemarau. Hal ini disebabkan karena masyarakat mendapatkan 

debit air sedikit dibandingkan musim hujan. Namun ternyata setelah 

menganalisis seluruh data, terlihat bahwa kualitas air tidak dipengaruhi 

cuaca. Masyarakat mendapatkan air lebih sedikit karena sumber air 

sumur yang biasanya dipakai sehari-hari kering, sehingga masyarakat 

hanya mengandalkan air PAMSIMAS saja. Hal ini menimbulkan 

konsumsi yang lebih besar dibandingkan penggunaan biasanya saat 

musim hujan, sehingga air yang terbagi ke masyarakat lebih sedikit.   

(1.3) Promosi PHBS dilakukan oleh organisasi pelaksana kepada masyarakat 

penerima program untuk meningatkan derajat kesehatan masyarakat 

melalui mengubah pola hidup bersih dengan  membuang kotoran 

bayi/balita pada jamban, mencuci tangan dengan sabun setelah BAB dan 

sebelum makan. Adanya dukungan dari masyarakat terlihat dai jumlah 

partisipan 38,9% mengikuti promosi PHBS sebanyak 1-2 kali yang 

biasanya diikuti oleh ibu -ibu dan juga diadakan di sekolah. pelaksanaan 

pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan adanya 

keinginan masyarakat untuk hidup bersih. Terlebih dengan 

bertambahnya sarana air bersih di desa Sungai Tonang sudah jarang 
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ditemukan BAB sembarangan di kali, sawah, ataupun tegalan, karena air 

sudah tersedia di rumah masing-masing dengan hanya tinggal membuka 

kran air saja. Kesinambungan PHBS masih dilakukan masyarakat 

sampai saat ini dimana partisipan yang menggunakan air PAMSIMAS 

sebahagian besar jarang menderita diare terlebih karena kebanyakan 

tidak menggunakan air tersebut sebagai air minum. Masyarakat 

melakukan kebiasaan hidup bersih sesuai dengan yang dianjurkan 

seperti tidak BAB sembarangan dan cuci tangan sebelum makan. 

 (1.4) Terbentuknya sarana air bersih membawa dampak tidak langsung pada 

peningkatan sanitasi khususnya terjadi pada masyarakat di desa Sungai 

Tonang mendapatkan kemudahan dalam memperoleh air bersih. Hal ini 

dikarenakan sarana yang terbangun dirumah masing-masing merupakan 

sarana sederhana dan air yang mengalir selalu lancar, dengan cara 

mengalirkan air melalui perpanjangan selang ke kamar mandi atau 

jamban  

keluarga. Kemudahan memperoleh air tersebut berdampak pada 

perubahan perilaku masyarakat yang saat ini sudah rajin BAB di jamban 

keluarga, karena air bisa langsung dialirkan ke kamar mandi warga. 

Sebelumnya masyarakat sering BAB di kali atau sungai karena untuk 

memperoleh air membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena harus 

menimba terlebih dahulu dan air yang tersedia juga tidak mencukupi 

kebutuhan sehari-hari.   

(1.5) Sebelum pembangunan sarana PAMSIMAS, masyarakat mendapatkan 

sosialisasi dari organisassi pengguna mengenai gambaran umum 
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program, memiliki pemahaman yang baik akan sarana yang dibangun, 

yang selanjutnya akan menjadi bekal bagi masyarakat untuk mengelola 

sendiri sarana yang tersedia dan menimbulkan rasa kepemilikan 

bersama. Masyarakat membentuk sendiri badan pengelola program yang 

diputuskan secara musyawarah antar anggota, termasuk selanjutnya 

memutuskan biaya operasional dan pengelolaan berkelanjutan di 

masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terbentuk melalui 

pemberdayaan yang dilakukan pada saat sosialisasi mampu memberikan 

keterampilan dan pengetahuan, sehingga sarana yang terbangun bisa 

terjaga dengan baik dan didukung oleh kelembagaan yang dibentuk 

sendiri oleh masyarakat.   

(2) Pemeliharaan serta pengelolaan sarana  

(2.1) Badan pengelola merupakan wujud peran serta masyarakat dalam 

menjaga ketersediaan air setelah penyediaan sarana. Masyarakat diminta 

untuk mengelola sarananya sendiri untuk itu dibentuklah BPS yang 

beranggotakan masyarakat itu sendiri untuk memelihara, memantau 

pengembangan dan perbaikan sarana.  

(2.2) Melalui penelitian ini terlihat bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan 

yang baik dari pengelola karena pengelola melakukan tugasnya dengan 

baik seperti mengatur bagaimana air dibagi, menagih iuran Rp 1000 m3 

dan kontrol tiap bulannya, serta menampung aspirasi masyarakat, 

membersihkan bak penampungan air, dan memeriksa mesin bor serta 

sarana lainnya. Kemampuan BPS juga terlihat dari adanya laporan 

pertanggungjawaban mengenai keuangan setiap bulannya pada rapat 

desa.  
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(2.3) Sarana yang dibangun sudah dikelola dengan baik oleh BPS namun tidak 

seanntiasa sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan 

debit air yang deras walaupun pada dasarnya kebutuhan air tercukupi. 

Keluhan terhadap pengelolaan terjadi setiap musim kemarau terutama 

warga yang tinggal di daerah yang lebih tinggi sulit mendapatkan air 

dibandingkan warga yang tinggal ditempat yang lebih rendah.  

(2.4) Saat awal pembangunan konstruksi di desa mengalami material tanah 

bercampur dengan air dan sulit dibuang sehingga air yang mengalir 

berbau besi dan kurang jernih, hal ini disinyalir disebabkan oleh 

pengeboran air yang terlalu dalam sehingga bercampur lumpur. 

Beberapa masyarakat mengaku airnya saat ini sudah lebih jernih 

dibandingkan dengan air saat pertama kali di bor. 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecahan 

permasalahan dari pengembangan program Pamsimas di kemudian hari, antara 

lain: Pendekatan  sosialisasi  yang   dilakukan  pemerintah  dan  organisasi 

pelaksana sudah baik   dan melibatkan masyarakat, dan akan lebih baik bila 

pada saat sosialisasi pemerintah menggerakkan seluruh masyarakat untuk ikut 

serta dalam setiap pertemuan sosialisasi, sehingga rasa memiliki terhadap 

sarana akan semakin bertambah. 


