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BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemberdayaan

Masyarakat melalui program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

Masyarakat di desa Kampung Panjang Kecamtan Kampar Utara Kabupaten

Kampar, maka pada BAB ini dapat diperoleh Kesimpulan dan Saran sebagai

Berikut :

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui

program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS) di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar, ternyata dari indikator yang digunakan dalam

melaksanakan Program PAMSIMAS, dapat dikatergorikan “Cukup

Mampu” diberdayakan oleh Masyarakat hal ini dapat dilihat dari hasil

persentase yaitu 65,34% yang berada pada rentang 50%-75%.

2. Pemberdayaan masyrakat melalui program PAMSIMAS tersebut dapat

dilihat dengan fasilitator dan Pemerintah Desa serta masyarakat telah

berupaya untuk melakukan Pemberdayaan dimulai dari pembangunan

kontruksi dan sosialisasi ke masyarakat lainnya yaitu pembangunan sarana

depot air minum dan sanitasi  ketempat-tempat umum, hal ini telah

dirasakan manfaatnya oleh masyrakat luas untuk mengkonsumsi air depot

PASMIMAS dan bila dibandingkan dengan pembangunan kontruksi
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sarana program PAMSIMAS di desa tetangga sampai saat ini masih

terbengkalai.

3. Pemberdayaan Sanitasi Air bersih ketempat-tempat umum namun kurang

tercapainya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program ini dikarenakan

kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan perawatan dan

pemeliharaan sarana kontruksi program yaitu pipa sanitasi yang bocor dan

rusak.

4. Faktor Penghambat secara garis besar dari enam indikator yang penulis

kemukakan adalah rendanya minat masyarakat dalam menjaga dan

memelihara sanitasi air yang telah dibuat oleh fasilitator PAMSIMAS dan

rendahnya keinginan masyarakat dalam keikutsertaan Rapat evaluasi

PAMSIMAS yang dilakukan dua kali sebulan hal ini dikarnakan

kesibukan masyarakat dalam mencari ekonomi keluarga dan kesibukan-

kesibukan lainnnya.

B. SARAN

1. Pemerintah Desa bersama fasilitator PAMSIMAS hendaknya

melaksanakan pertemuan sekali dalam sebulan dengan warga masyarakat

untuk pembahasan atau musyawarah mengenai kegiatan-kegiatan

PAMSIMAS.

2. Fasilitator PAMSIMAS hendaknya selalu berkoordinasi dengan

pemerintah desa dalam pendanaan kegiatan-kegiatan PAMSIMAS.
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3. Masyarakat hendaknya mengawasi dan melakukan peninjauan terhadap

pelaksanaan program baik itu terhadap pelaksnaan di lapangan maupun

pelaksanaan program secara administratif.

4. Fasilitator PAMSIMAS dalam melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan

yang diberikan harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan elemen-

elemen masyarkat, sehingga tugas-tugas yang diberikan tersebut dapat

diselesaikan secara bersama-sama dengan tepat waktu.

5. Hendaknya Pemerintahan desa dan fasilitator PAMSIMAS beserta

masyarakat melakukan pemeliharaan dan perawatan serta penjagaan

terhadap sarana Program secara rutin.

6. Fasilitator PAMSIMAS hendaknya melakukan Perbaikan terhadap sarana

program yang tidak berfuungsi lagi dan rusak agar sarana prasarana

PAMSIMAS tersebut dapat di manfaatkan secara berkelanjutan.
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