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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab I sampai bab V diatas, maka penulis dapat

memberikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan penyedian air

bersih di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu, yaitu dalam tahap:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan masyarakat banyak yang tidak mengikuti rapat

yang diadakan. Dan masyarakat tidak mengetahui program

pembangunan air bersih, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan masyarakat kurang berpartisipasi, misalnya

dalam gotong royong, alasan mereka adalah sibuk dengan pekerjaan

mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan bangunan air bersih masyarakat tidak banyak

yang berkontribusi, karena mereka beranggapan sudah ada petugas

yang memperbaiki bangunan apabila adanya kerusakan pada bangunan

air bersih tersebut. Misalnya kerusakan pada pipa air.

4. Pemanfaatan
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Masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam memanfaatkan air

PAMkarena masyarakat belum merasa puas dengan penyaluran air

PAM tersebut, karena aliran airnya yang tidak lancar, sehingga

masyarakat belum bisa memanfaatkannya dengan baik.

Dari keempat tahap diatas, dapat disimpulkan masyarakat kurang

ikut berpartisipasi, karena beberapa alasandan dapat dilihat dalam

persentase rata-rata kualitatif berada dalam kategori kurang berpartisipasi,

yaitu: 61% berada dalam posisi 56-75%. Artinya secara umum tingkat

partisipasi masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan air

bersih.

B. Saran

Setelah selesainya pembahasan sekripsi ini, penulis memberikan

saran kepada pihak terkait serta kepada masyarakat Desa Pasir utama yaitu

sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh pengurus PBAB agar dapat

melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan pembangunan air bersih, bukan saja dalam

perencanaan, tetapi juga dalam menentukan detai pelaksanaan

pembangunan yang ada, agar masyarakat merasa memiliki

pembangunan tersebut.

2. Pengurus BPAB perlu memberikan dan menjelaskan secara terang atau

jelas kepada masyarakat tentang sistem pembayaran bulanan. Sehingga

masyarakat benar-benar mengetahui dengan jelas pembayaran tersebut.
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3. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapatmengubah persepsinya

terhadap pembangunan air bersih yang dibangun.

4. Masyarakat hendaknya dapat memberikan kritikan untuk sebuah

kemajuan. Bukan kritik yang menjatuhkan, namun kritik yang

membangun kepentingan bersama.

5. Apabila ada perbedaan antara pengurus dengan masyarakat agar dapat

didiskusikan dengan baik. Agar pembangunan bisa tetap berkelanjutan

berkemban dan mengalami kemajuan.


