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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan

manusia. Banyak kegiatan yang dilakukan manusia yang sangat bergantung

dengan ketersediaannya. Namun, dengan semakin bertambahnya penduduk,

tekanan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air semakin meningkat dan

berubah menjadi masalah lingkungan.

Bergulirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

tentang sumber daya air, baik pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber

daya air, pendayagunaan, pengendalian, perencanaan, pemberdayaan sumber daya

air dan lain sebagainya. Maka diharapkan pengelolaan sumber daya air bisa

semakin  dirasakan oleh masyarakat terlebih oleh kalangan masyarakat bawah.

Undang-Undang tersebut juga mangandung arti bahwa setiap orang baik

secara individu, kelompok, maupun masyarakat mempunyai hak untuk hidup

sehat dan memberdayakan sumber daya air secara benar dan tepat. Sebaliknya,

setiap individu, kelompok, maupun masyarakat mempunyi kewajiban dan

tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga sumber daya air yang ada.

Masyarakat desa merupakan salah satu dari strategi global untuk pengelolaan

sumber daya air dari ruang lingkup terkecil di daerah tersebut. kemampuan

masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan pemberdayaan sumber daya air.

Sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar

masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk

memelihara dan meningkatkan sumber daya air lebih optimal.
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Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk dari Otonomi Daerah

yang  memberikan pengaruh yang besar bagi daerah, dimana daerah mendapatkan

peluang yang lebih besar dari sisi finansial dan dalam pengambilan kebijakan.

Pembangunan saat ini sangat digalakkan oleh pemerintah, tetapi bukan saja

menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat

indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar

kemajuan lahiriah semata-mata tetapi butuh keselarasan dan keseimbangan.

Dengan demikian Undang-Undang ini jelas bahwa pemerintahan pusat

menginginkan segala bentuk program nasional bisa diberdayakan oleh setiap

masyarakat di daerah-daerah.

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan salah satu metode yang efektif

untuk menstimulan otonomi, dengan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda

pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pengawasan secara partisipasi dan pemberdayaan dalam upaya penyelesaian

masalah-masalah di masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama, yang

tentunya dilakukan dengan musyawarah, swadaya masyarakat, gotong royong

masyarakat, dan pendampingan yang dalam hal ini menjalin relasi sosial

Dimas alif budi dalam Jurnal Administrasi Publik (2011 : 5), menjelaskan

bahwa pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi,

jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan

dengan pembangunan berkelanjutan dimana pemberdayaan masyarakat

merupakan syarat utama membawa masyarkat menuju kesejahteraan baik secara

ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Di artikel tersebut juga memaparkan

bagaimana mengidentifikasi proses pemberdayaan yang berkesenambungan

sebagai suatu siklus yang terdiri lima tahapan yaitu :
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1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan

2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan

3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek

4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan

dan

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan menginplementasikanya.

Dalam proses pemberdayaan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak

baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat yang menjadi tolak ukur

dari keberhasilan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat adalah salah

satu wujud dari misi promosi kesehatan dan peningkatan nilai kesejehteraan

dengan pengelolaan air yang sesuai dengan undang-undang. Percepatan

pembangunan dengan mengali potensi SDA dan meningkatkan SDM yang ada,

dengan pola peningkatan pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,

dengan harapan diperoleh pencapaian tingkat kemandirian yang tinggi di daerah.

pada kenyataannya bahwa daerah merupakan sumber utama faktor produksi

nasional. Hal ini melandasi lahirnya beberapa program dari pemerintah mengenai

pendayagunaan sumber daya air demi pencapaian kuilitas hidup yang lebih baik di

masyarkat pedesaan.

Salah satu bentuk bentuk pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan

oleh pemerintah dengan menciptakan berbagai program yang langsung di

berdayakan oleh masyarakat diantaranya adalah program penyediaan air minum

dan sanitasi berbassis masyarakat (PAMSIMAS), Program nasinal ini

berlandaskan dari Undang-Undang Repubuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air, dan di perkuat oleh PERMENDAGRI penetapan
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bantuan keuangan ( berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 900/2677/sj. yaitu

PERMENDAGRI  No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas PERMENDGRI

No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaaan Keuangan Daerah ).

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program AMPL-BM (Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia, Program

PAMSIMS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan

Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka

penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

Tujuan program PAMSIMAS adalah untuk meningkatkan akses layanan

air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat

di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota (peri-urban). Secara lebih rinci

program Pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan

sani-tasi yang berkelanjutan;

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah

daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum

dan sanitasi berbasis masyarakat;

4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang

pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat;

5. untuk mencapai target Milenium Deverlopment Goals (MDGS), yaitu

mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses

terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan pada tahun 2015
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Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran

kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air yang tinggi dan

belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi

Suatu program penyediaan air minum, sanitasi, dan kesehatan akan efektif

dan berkelanjutan bila berbasis pada masyarakat melalui pelibatan seluruh

masyarakat (perempuan, laki-laki, kaya dan miskin) dan dilakukan melalui

pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive

approach). Proyek yang tanggap terhadap kebutuhan berarti bahwa proyek

menyediakan sarana dan kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan, bersedia

untuk berkontribusi dan membiayai; dan dapat mengelola dan memelihara

sehingga terbentuk rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kegiatan yang

dilakukan dan mengelola secara sukarela. Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha

pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam

menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang

telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di

masyarakat dan lingkungan sekolah.

Ruang lingkup kegiatan Program PAMSIMAS mencakup 5 (lima)

komponen proyek yaitu :

1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;

2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;

3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;

4) Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan

5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek

Dalam pelaksanaan program ini masyarakat desa Kampung panjang

memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah
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serta pemerintahan desa sehingga semua perencanaan dapat bisa dilakukan

bersama-sama. Dan  keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan program

PAMSIMAS dapat mewujudkan segala bentuk tujuan dari program ini sehingga

dapat menigkatkan kesejahteraan  terutama kualiatas hidup yang lebih baik.

Program PAMSIMAS di desa kampung panjang dimulai pengerjaan

proyeknya  pada tahap pertama pada tanggal 6 Juni 2008 sampai 30 Juli 2013.

Meliputi pembangunan pompa air sebagai pusat sanitasi dan pembangun lokasi

depot air untuk penyedian air siap minum oleh masyarakat. Hal ini yang

mendasari untuk Pemerintah Daerah membuat Program PAMSIMAS di desa

kampung Panjang merupakan mayoritas penduduk masyarakat Kampung Panjang

memiliki kebiasaan Menkonsumsi air yang tidak terjamin kualitas standart minum

dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan akrivitas MCK di tepian

sungai kampar, hal ini lah yang mendasari program PAMSIMAS harus diadakan

serta diberdayakan di desa Kampung Panjang. Dengan pembangunan depot ini

masyarakat diharapkan untuk tidak meminum air yang tercemar oleh lingkungan

kotor dan  membeli air yang harganya mahal, karena akan membebani masyarakat

secara ekonomi. Dan untuk tahap pertama ini pembangunan saluran air bersih

(sanitasi) dilakukan di Sekolah, Masjid, Mushollah, Kantor Kepala Desa dan

tempat umum lainnya yang berada di Desa Kampung Panjang.

Dalam pelaksanakan pemeberdayaan program PAMSIMAS yang

dilakukankan masyarkat, penulis menemukan fonomena-fenomena sebagai

berikut :

1. Dimana dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, masyarakat belum

optimal menggunakan dan memberdayakan air minum dan sanitasi

tersebut, hal ini ditunjukkan kurang minatnya masyarakat meminum air
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dari depot PAMSIMAS padahal sudah disosialisasikan oleh pemerinatah

desa dan agen pemberdayaan hal tersebut terbukti dari tabel berikut ini :

Tabel I. 1 : Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Mengkonsumsi depot
Air  Minum PAMSIMAS di Desa Kampung Panjang

No Bulan Jumlah  Kepala Rumah Tangga yang
Mengkonsumsi Depot Air Minum PAMSIMAS

1. Juni 307 Kepala Rumah Tangga
2. Juli 289 Kepala Rumah Tangga
3. Agustus 287 Kepala Rumah Tangga
Sumber Data : Kantor Pusat PAMSIMAS desa Kampung Panjang, 2014

2. Masih rendahnya masyarakat dan agen pemberdayaan untuk menjaga

peralatan Sanitasi terlihat dari saluran pipa air yang sudah banyak bocor

dan kran air yang tidak berfungsi lagi .

3. Agen pemberdayaan PAMSIMAS belum maksimal berkoordinasi dengan

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat demi mewujudkan

tujuan dan manfaat dari program PAMSIMAS di Desa Kampung Panjang

Kecamatan Kampar Utara Kabuten Kampar.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk

meneliti sejauh mana program nasional PAMSIMAS diberdayakan oleh

masyarakat Desa Kampung panjang dengan judul penelitian “ANALISIS

PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM

PEYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

(PAMSIMAS) DI DESA KAMPUNG PANJANG KECAMATAN KAMPAR

UTARA KABUPATEN KAMPAR”



8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeberdayaan masyarakat Melalui program nasional

penyedian air minum dan sanitasi di masyarakat Desa Kampung Panjang

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Bagaimana faktor Penghambat yang terjadi di program nasinal penyediaan

air minum dan sanitasi di masyaarakat Desa Kampung Panjang Kecamatan

Kampar Utara Kabupubaten Kampar.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat melalui program PAMSIMAS di Desa Kampung Panjang

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui faktor Penghambat yang dihadapi pemerintahan desa

dan pendamping program mengenai pelaksanaan PAMSIMAS di Desa

Kampung Panjang Kecamtan Kampar Utara Kabupeten Kampar.

D. Manfaat Penilitian

1. Sebagai wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperolah

selama dibangku perkuliahan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.

2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintahan desa mengenai

pelaksanaan program PAMSIMAS didesa kampung panjang.

3. Sebagai acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama

dilain kesempatan.
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E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini dibagi atas enam pokok

bahasan (bab) dan masing-masing bab dalam sub bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab dari penulisan skripsi ini, yang antara lain

berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat

penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi

penulisan, konsep opersional, tekinik pengukuran dan hipotesa

penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dicantumkan lokasi penelitian, populasi dan

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan

analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang keadaan geografis, keadaan

penduduk, mata pencarian, kehidupan sosial keagamaan,

pendidikan, tranportasi dan struktur organisasi Desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitan

bab evaluasi terhadap hasil penelitian
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan

dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya
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