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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab kedua ini akan dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar 

yang berkaitan dengan penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai 

penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat dan faktor-faktor Keberlanjutan program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. 

 

2.1 Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai manfaat air minum dan sanitasi bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

2.1.1 Manfaat Air Minum dan Sanitasi Bagi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum 

adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 

memenuhi syarat dan dapat langsung di minum.  Sedangkan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat 

Dan Pengawasan Kualitas Air, Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-Syarat yang dimaksud 

dalam hal tersebut yaitu harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi 

persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Air minum yang aman 

bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan 

radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Dimana 

dalam parameter wajib dan tambahan tersebut di jelaskan bahwa air minum aman 

harus memenuhi syarat seperti tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. 

Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air 

ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan 

(PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang 

jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan 

pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air 

yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.  Sumber air 
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minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi 

ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) 

dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. (BPS, 

Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2018) 

Berdasarkan SNI 19-6728.1 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Neraca 

Sumber Daya Air Spasial,  pemanfaatan air dibagi menjadi tiga yaitu untuk 

kebutuhan domestik, industi dan pertanian. Penggunaan air untuk keperluan 

domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan  dan pedesaan 

yang terdapat di Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk penduduk perkotaan 

diperlukan 120L/hari/kapita, sedang penduduk pedesaan memerlukan 

60L/hari/kapita. Dengan diketahui kebutuhan per hari per kapita penduduk maka  

dapat diformulasikan.  

 

Kebutuhan air penduduk pedesaan  = Σ penduduk x 365x60 L = .......... L/Tahun. 

Kebutuhan air penduduk perkotaan = Σ penduduk x365x120 L= .......... L/Tahun. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanitasi adalah usaha 

untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, 

terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi menurut World Health Organization 

(WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik 

yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi 

efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 

Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Sanitasi adalah segala 

upaya yang dilakukan utnuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi 

persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Jadi dari pengertian di atas 

mengenai sanitasi dapat disimpukan bahwa sanitasi adalah suatu upaya dalam 

pencegahan penyakit dengan memperhatikan kondisi lingkungan demi 

terwujudnya kesehatan masyarakat. 

 

2.2  Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 

Dalam penyelenggaraannya, SPAM dilakukan dengan tujuan untuk: 
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1. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air 

Minum. 

2. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan 

harga yang terjangkau; 

3. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, 

BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usah; 

4. Tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk 

memperluas cakupan pelayananan Air Minum. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M2016 Tentang Penyelenggaran Sistem 

Penyediaan Air Minum. Sistem Penyediaan Air Minum dibagi menjadi 2, yaitu 

SPAM JP dan SPAM BJP. Akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. SPAM  JP atau SPAM Jaringan Perpipaan, diselenggarakan untuk menjamin 

kepastian kuantitas untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,  kualitas 

Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta memberikan jaminan kontinuitas pengaliran Air 

Minum selama 24 jam per hari . Dalam hal ini, SPAM JP meliputi: 

a. Unit Air Baku; 

b. Unit Produksi; 

c. Unit Distribusi; dan 

d. Unit Pelayanan 

2. SPAM BJP atau SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, diselenggarakan untuk 

mewujudkan akses aman Air Minum yang diakses langsung oleh pelanggan. 

Dalam hal ini, SPAM JP meliputi: 

a. Sumur dangkal; 

b. Sumur Pompa; 

c. Terminal air; dan 

d. Bangunan penangkap mata air. 

Sedangkan dilihat dari bentuk dan tekniknya, sistem penyediaan air 

minum dapat dibedakan atas dua sistem berikut (Chatib, 1996) dalam (Apriyana 

2010). 
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a. Penyediaan air minum individual (individual water supply system). Sistem 

untuk penggunaan individual dan untuk pelayanan yang terbatas. Sumber air 

yang digunakan umumnya berasal dari air tanah. Sistem bentuk ini pada 

umumnya sangat sederhana, biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan 

distribusi. Misal, sumur yang digunakan dalam satu rumah tangga. 

b. Penyediaan air minum komunitas atau perkotaan (community water supply 

system/public water supply system). Pada umumnya sistem ini merupakan 

sistem yang mempunyai kelengkapan komponen dan kadang-kadang sangat 

kompleks dari segi dan sifat pelayanannya. Sistem ini dilengkapi dengan 

transmisi dan distribusi agar air yang dihasilkan dapat menjangkau daerah-

daerah pelayanannya (konsumen). 

 

2.3  Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat Melalui Pamsimas 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(Pamsimas) adalah salah satu program andalan Pemerintah untuk meningkatkan 

akses masyarakat pedesaan dan pinggiran terhadap fasilitas air minum dan sanitasi 

yang layak melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas I (2008-

2012) dan Pamsimas II (2013-2015), telah berhasil menambah akses air minum 

aman bagi 10,4 juta jiwa dan akses sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa di  lebih dari 

12.000 desa/kelurahan yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi di 

Indonesia. Saat ini Program Pamsimas memasuki fase ketiga (Pamsimas III) yang 

dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2020, dan akan menyasar 15.000 desa 

sasaran baru serta mengelola keberlanjuran program di hampir lebih dari 27.000 

desa peserta Pamsimas di seluruh Indonesia. 

Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional 

untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan 

sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air 

minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 

Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap 

fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal 

Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 

2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di kabupaten. 
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Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat 

melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan 

lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand 

responsive approach). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses 

pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi 

aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, 

mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan 

kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan 

sekolah. 

Percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 

membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah 

desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Pamsimas menjadi 

program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku 

kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses 

universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019. Tujuan dari 

program Pamsimas adalah untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang 

terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan 

peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang 

berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam rangka pencapaian target SDG’s (sektor air minum dan sanitasi) dan 

Universal Akses 2030 melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. 

(Pedoman Pelaksanaan Pamsimas, 2011) 

2.3.1 Sasaran Program Pamsimas 

Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di 

bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci (key performance 

indicator/KPI) Program Pamsimas, yaitu:  

1. Terdapat  tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air 

minum aman dan berkelanjutan;   

2. Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi 

yang layak dan berkelanjutan;  

3. Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknnya 

menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);   
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4. Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS);  

5. Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah 

bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan 

Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan 

sanitasi daerah;   

6. Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di 

bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan 

air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan 

sanitasi. 

2.3.2 Prinsip Program Pamsimas 

Dalam penerapan program Pamsimas terdapat 9 prinsip yang digunakan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berbasis Masyarakat; yang berarti bahwa program Pamsimas menempatkan 

masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab 

kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.  

2. Tanggap Kebutuhan; yang berarti bahwa program Pamsimas diberikan kepada 

lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem 

terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) 

disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.  

3. Partisipatif; yang berarti bahwa seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, 

perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam 

seluruh tahapan kegiatan Pamsimas.  

4. Kesetaran gender; yang berarti bahwa program Pamsimas memberikan 

kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk 

mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.  

5. Keberpihakan pada masyarakat miskin; yang berarti bahwa program 

Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan 

sanitasi yang aman.  

6. Akses bagi semua masyarakat; yang berarti bahwa program Pamsimas 

memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus 
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(disable) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan 

berkelanjutan; 

7. Keberlanjutan; yang berarti bahwa sarana terbangun dan perubahan perilaku 

memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama 

oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program;  

8. Transparansi dan akuntabilitas; yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan dan 

pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak 

mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;  

9. Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan 

berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa 

pamrih, dan saling bantu/gotong royong. 

2.3.3 Siklus Kegiatan Pamsimas 

Dalam Program Pamsimas, terdapat 4 rangkaian kegiatan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan Desa 

a. penyusunan proposal desa 

b. verifikasi proposal dan penetapan desa sasaran 

c. Sosialisasi tingkat kabupaten/kecamatan dan desa 

2. Perencanaan 

a. Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi (IMAS), dan Community Led 

Total Sanitation (CLTS) 

b. Pembentukan Kelompok Keswadayaan Mmasyarakat (KKM) Satlak dan 

Badan Pengelola Sistem Peneydiaan Air Minum dan Sanitasi (BP-

SPAMS) 

c. Penyusunan Perencanaan Jangka Menengah (PJM)  Pro AKSI dan 

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

3. Pelaksanaan  

a. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

b. Pelaksanaan Konstruksi 

c. Pelatihan Tingkat Masyarakat 

d. Kegiatan Promosi kesehatan dan perubahan perilaku 



23 

 

23 

 

4. Keberlanjutan 

a. Operasional dan pemeliharaan 

b. Pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi 

c. Pengembangan perubahan perilaku (Stop BABS) dan Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) 

2.3.5 Sumber-Sumber Pendanaan Pamsimas 

Pendanaan program Pamsimas bersumber dari dana  Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melalui APBN, APBD Provinsi dan 

APBD Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat, yang didukung 

oleh pinjaman luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan hibah dari DFAT 

(Pemerintah Australia). 

Alokasi dana terbagi atas 2 bagian yaitu: 

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Desa, diberikan langsung kepada 

masyarakat untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana air minum dan 

sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam RKM; 

2. Dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, propinsi, 

kabupaten, kecamatan dan desa. Dana ini antara lain meliputi pengadaan 

fasilitator dan bantuan teknis, lokakarya dan pelatihan. 

 

2.4 Keberlanjutan Program Pamsimas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia keberlanjutan di definisikan 

sebagai proses, cara, hal berlanjut. Menurut Pamsimas (2013) keberlanjutan 

berarti bahwa sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat 

secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku 

program sejak awal pelaksanaan program. 

2.4.1 Indikator Keberlanjutan Pamsimas 

Dalam menentukan keberlanjutan suatu program terdapat indikator atau 

ukuran yang harus digunakan. Berikut ini merupakan beberapa penelitian 

terdahulu yang akan digunakan dalam menentukan keberlanjutan Pamsimas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nora Maharani pada tahun 2015 ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan pelaksanan program Pamsimas dengan perilaku 
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hidup bersih dan sehat masyarakat di Desa Merpang Kecamatan Runjung Agung 

Kabupaten OKU Selatan. 

Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Tujuan Umum Program   

a. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap 

fasilitas air minum yang layak sebesar 50-100% dari masyarakat yang 

belum memiliki akses.   

b. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap 

fasilitas sanitasi yang layak sebesar 100% paling lambat pada tahun 

ketiga setelah pemicuan.   

2. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan 

Lokal  Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 

a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal  

Rencana Kerja Masyarakat (RKM) disusun secara partisipatif 

melibatkan seluruh komponen masyarakat (miskin - kaya; perempuan - 

laki-laki).   

3. Komponen 2: Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi   

a. 100% kelompok masyarakat sasaran berhenti buang air besar 

sembarangan.   

b. 80% kelompok masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan 

pakai sabun pada waktu-waktu kritis.   

c. 95% sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan 

program PHBS.   

4. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum atau Sanitasi Umum   

a. Sarana air minum yang berfungsi, dimanfaatkan serta memenuhi tingkat 

kepuasan mayoritas masyarakat sasaran di perdesaan.   

b. Sarana air minum yang dikelola dan dibiayai secara efektif oleh 

masyarakat di perdesaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Choiriyyah dan Sugihartoyo pada tahun 

2010 ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pada pelaksanaan Program 

Sanimas di Kampung Pulo Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten 
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Tangerang. Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini tingkat 

efektivitas diukur dari beberapa aspek antara lain: 

1. Aspek Perencanaan; 

Dalam menganalisis efektivitas program berdasarkan aspek perencanaan ini 

bertujuan untuk melihat apakah adanya program Pamsimas masyarakat 

berperan serta dan terlibat dalam perencanaan program Pamsimas. 

2. Aspek Kelembagaan; 

Dalam menganalisis efektivitas program berdasarkan aspek kelembagaan ini 

bertujuan untuk melihat apakah adanya peranan kelembagaan dalam membina 

organisasi/ kelompok masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi  terhadap 

masyarakat desa sasaran 

3. Aspek Penggunaan Sarana; 

Dalam menganalisis efektivitas program berdasarkan aspek penggunaan 

Sarana ini bertujuan untuk melihat apakah penggunaan sarana Pamsimas 

sudah memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat. 

4. Aspek Kesehatan Lingkungan; 

Dalam menganalisis efektivitas program berdasarkan aspek kesehatan 

lingkungan ini bertujuan untuk melihat dengan danya program Pamsimas ini 

dapat meningkatkan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Faizal Hadi Wijoyo pada tahun 

2016 ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Program Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi (Pamsimas) di Kabupaten Pekalongan dan faktor 

penghambatnya.Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini tingkat 

efektivitas berjalannya program Pamsimas diukur dari beberapa aspek antara lain: 

1. Melihat pencapaian program Pamsimas yang dibuktikan dengan peningkatan 

jumlah masyarakat yang memanfaatkan program Pamsimas. 

2. Melihat pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat desa sasaran seperti 

keinginan masyarakat untuk terlibat di dalam program ini, terjadinya 

peningkatan perilaku higienis, bertambahnya penyediaan saran air minum dan 

sanitasi. 
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3. Perubahan perilaku  masyarakat yang dilihat berdasarkan kesadaran 

masyarakat dalam perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat,  

4. Melihat perubahan para pelaksana program Pamsimas yang selalu berinovasi 

dan mengupayakan penyediaan air minum dan sanitasi seperti memberikan 

Hibah Insentif Desa dan SPAMS Petanglong,  

5. Melalui tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya dalam 

pemahaman utnuk menjaga kondisi air yang ada di lingkungannya sehingga 

tetap terjaga kualitasnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Myta Retno Widayanti, Suryanto dan 

Gunung Radjiman pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mengukur efektivitas 

program Pamsimas dalam mencapai tujuan program di Kabupaten Klaten dan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Pamsimas 

di Kabupaten Klaten. Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini 

mengenai efektivitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat (Pamsimas) dipengaruhi oleh 8 indikator antara lain: 

1. Akses RT Terhadap Sarana Air Minum yang Layak 

Pengukuran efektivitas dari variabel ini ditinjau dari beberapa hal diantaranya 

keterbatasan kondisi topografi yang bisa mempengaruhi kualitas air, 

kesadaran masyarakat untuk mendapat air bersih kurang, faktor politik, SPAM 

terbatas/rusak, dan karena masih desa baru yang diprogramkan. 

2. Akses RT Terhadap Sarana Sanitasi yang Layak  

Pengukuran efektivitas dari variabel ini ditinjau dari kondisi fisik wilayah 

(sungai, dan kondisi permukaan air tanah), kesadaran masyarakat). 

3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Pengukuran efektivitas dari variabel perilaku hidup bersih dan sehat  pada 

penelitian ini ditinjau dari kondisi ODF (Open Defecation Free).   

4. Teknis 

Dalam penilaiain efektivitas keberlanjutan teknis dilihat  dari berbagai faktor 

yaitu seperti kondisi fisik wilayah, kuantitas air, kualitas air tercemar/kualitas 

air menurun, kondisi sistem (baik/rusak).  

5. Keuangan 
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Dalam penilaiain efektivitas keberlanjutan keuangan dipengaruhi oleh kondisi 

fisik wilayah,air tercemar/kualitas air menurun, sistem rusak, kinerja 

pemerintah desa, kinerja BPSPAMS. 

6. Kelembagaan 

Dalam penilaiain efektivitas keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi oleh 

bagaimana kinerja pemerintah desa, dan kinerja BPSPAMS. 

7. Sosial 

Dalam penilaiain keberlanjutan sosial yang dilihat adalah bagaimana  tingkat 

partisipasi masyarakat dan apakah masyarakat sadar untuk aktif berpartisipasi 

dalam pengelolaan Pamsimas. 

8. Lingkungan 

Dalam penilaiain keberlanjutan lingkungan yang dilihat adalah bagaimana 

tindakan konservasi sumberdaya air dengan melakukan penanaman pohon di 

sekitar sumber air pamsimas dan di lingkungan desa. 

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pamsimas 

Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan suatu 

program terdapat indikator atau ukuran yang harus digunakan. Berikut ini 

merupakan bebreapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam menentukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan Pamsimas. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andito Sidiq Swastomo dan Doddy Aditya Iskandar pada tahun 

2019 ini bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan penyediaan air minum 

pedesaan berbasis masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlanjutan. Adapun temuan-temuan pokok dari penelitian ini mengenai faktor 

yang digunakan untuk mengukur  keberlanjutan sistem penyediaan air minum 

pedesaan  berbasis masyarakat antara lain: 

1. Aspek Sosial 

Dalam penilaiain faktor ini, dilihat dari perkembangan akses layanan air 

minum dan partisipasi masyarakat. 

2.  Aspek Keuangan 

Dalam penilaian faktor ini, dilihat dari tingkat biaya operasional dan 

pemeliharaan serta kemauan masyarakat untuk membayar. 

3. Aspek Lingkungan 
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Dalam penilaian faktor ini, dilihat dari bagaimana kuantitas air, kualitas air 

dan upaya perlindungan sumber air. 

4. Aspek Kelembagaan 

Dalam penilaian faktor ini, dilihat dari lembaga pengelola dan aturan dan 

norma. 

5. Aspek Teknis 

Dalam penilaian faktor ini, dilihat dari keberfungsian kondisi unit distribusi 

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Sara Safira pada tahun 2018 ini 

bertujuan untuk mengetahui fungsi dari pembangunan IPAL Komunal dan 

mengetahui bentuk keberlanjutan keberlanjutan Program SANIMAS-IDB dalam 

pembangunan IPAL Komunal di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu. Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini 

mengenai faktor yang mempengaruhi keberlajutan program SANIMAS-IDB 

antara lain: 

1. Indikator input yang meliputi sumber pendanaan program  dan pertimbangan 

mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. 

2. Indikator proses yang meliputi fokus pembangunan , pengelolaan dan evaluasi 

program yang dilakukan oleh masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. 

3. Indikator output yang meliputi pemanfaatan sanitasi yang telah dibangun dan 

pengolahan limbah. 

4. Indikator efek yang meliputi perubahan pengetahuan dan pola pikir 

masyarakat, perubahan sikap masyarakat dan Perubahan perilaku masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti pada tahun 2015 ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanan 

program pamsimas dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

berdasarkan dua sistem pengelolaan yang ada di Desa Margoyoso Kecamatan 

Salaman Kabupaten Magelang. Adapun temuan-temuan pokok dari hasil 

penelitian ini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan program 

Pamsimas meliputi:  

1. Partisipasi masyarakat, terutama masyarakat pengguna dalam pembiayaan dan 

pemeliharaan sarana Pamsimas, pemanfaaatan air, perilaku hidup sehat dan 

bersih serta pelestarian sumber air dan lingkungan;  
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2. Standarisasi bahan dan pengerjaan konstruksi, pemakaian bahan baku dan 

material yang sesuai standar didukung dengan pembangunan konstruksi sarana 

air bersih yang sesuai dengan detail desain pada awal perencanaan;  

3. Akuntabilitas dan kemampuan kelembagaan, meliputi bekal pelatihan 

pengelolaan teknis sarana air minum dan penatausahaan keuangan yang 

mendukung kemampuan badan pengelola dalam pengelolaan program 

Pamsimas;  

4. Kebijakan pemerintah yang mendukung  meliputi perlindungan, fasilitas, dan 

peraturan yang mendukung;  

5. Ketersediaan dana untuk mendukung operasional pelayanan dan 

terpeliharanya sarana Pamsimas; dan  

6. Tersedianya sumber air yang terpelihara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andhi Krisdhianto dan Emenda Sembiring 

pada tahun 2016 ini bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan sistem 

penyediaan air bersih perdesaan di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. 

Adapun temuan-temuan pokok dari hasil penelitian ini mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan sistem penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasias masyarakat antara lain: 

1. Faktor Peran serta masyarakat yang dilihat berdasarkan keikutsertaan 

masyarakat di setiap tahapan dalam program Pamsimas yang dimulai dari 

tahap perencanaan tahap pembangunan hingga tahap pengoperasian dan 

pemeliharaan. 

2. Faktor Teknis dalam hal ini dilihat berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam 

pemilihan teknologi adalah teknologi yang mudah dan murah, Kemampuan 

masyarakat perdesaan /pengelola dalam pemeliharaan dan perbaikan serta 

ketersediaan suku cadang dan kemudahan dalam memperolehnya. 

3. Faktor Lingkungan dalam hal ini dilihat dari adanya alternatif sumber air 

bersih selain dari saluran perpipaan air bersih, pemeliharaan daerah tangkapan 

air untuk menjaga ketersediaan sumber air baku, kualitas sumber air baku, 

ketersediaan jumlah air baku untuk mencukupi kebutuhan seluruh pelanggan 

serta ketersediaan air baku tidak dipengaruhi oleh musim. 
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4. Faktor Pembiayaan dalam hal ini dilihat dari adanya komitmen pendanaan dari 

pemerintah, penggalian sumber dana non pemerintah dan bantuan pelatihan 

bagi pengelola 

5. Faktor Lembaga dalam hal ini dilihat dari adanya Kemampuan pimpinan 

dalam pengelolaan lembaganya, Kemampuan tenaga teknis dalam 

pengoperasian dan perawatan, Kemampuan pengelola dalam pembukuan dan 

pengelolaan keuangan, Keikutsertaan pengelola dalam pelatihanPelaporan 

kinerja dan pengelolaan keuangan oleh pengelola kepada masyarakat, 

Pergantian kepengurusan pengelola air bersih secara periodik serta 

Ketersediaan tenaga yang mempunyai keahlian khusus (ahli). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fera Anandini pada tahun 2011 ini 

bertujuan untuk untuk mengetahui prospek keberlanjutan kegiatan penyediaan air 

bersih berbasis partisipasi masyarakat yang diinisiasi oleh Program WSLIC-2 di 

Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Adapun temuan-temuan pokok dari hasil 

penelitian ini lima buah aspek sebagai indikator penentuan keberlanjutan Program 

WSLIC-2 antara lain: 

1. Faktor Kelembagaan yang dilihat dari adanya lembaga yang mengelola air 

bersih,Lembaga merupakan perwakilan dari berbagai kelompok/lapisan 

masyarakat dan Lembaga merupakan lembaga masyarakat yang dapat 

menangkap aspirasi masyarakat 

2. Faktor Pembiayaan yang dilihat dari adanya lembaga yang mengelola 

keuangan,adanya penetapan iuran dan masih berlangsung sampai saat ini, 

adanya keadilan dalam penetapan tarif iuran, pembayaran iuran oleh 

masyarakat berjalan lancar, lembaga pengurus keuangan dapat bertanggung 

jawab dan terbuka terhadap masyarakat dan jasa dari iuran digunakan untuk 

biaya operasional dan pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi 

3. Faktor Partisipasi Masyarakat yang dilihat dari adanya kehadiran masyarakat 

pada kegiatan-kegaiatan yang melibatkan warga dan Pelibatan masyarakat 

dilakukan hingga tingkat keluarga 

4. Faktor Teknis dalam hal ini dilihat dari adanya pemeliharaan kondisi fisik 

bangunan/sarana air bersih dan sanitasi,adanya transfer pengetahuan mengenai 
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penanganan teknis sarana air bersih dan sanitasi dan adanya penyesuaian 

teknologi terhadap kebutuhan masyarakat 

5. Faktor Lingkungan dalam hal ini dilihat dari adanya upaya untuk melindungi 

kualitas dan kuantitas sumber air dan adanya perubahan perilaku hidup bersih 

dan sehat di masyarakat 

 

2.5 Sintesa Penelitian 

Sintesa penelitian merupakan tahap akhir dalam penentuan faktor-faktor 

yang digunakan untuk menganalisis kondisi keberlanjutan Pamsimas dan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberlanjutan Pamsimas di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

2.5.1 Indikator Keberlanjutan Program Pamsimas 

Pada sasaran pertama dalam penelitian adalah untuk mengukur kondisi 

keberlanjutan program Pamsimas di Kabupaten Lampung Tengah.  Berikut ini 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan program 

pamsimas di Kabupaten Lampung Tengah yang di dapat dari  penelitian-

penelitian yang dilakuka para peneliti sebelumnya. 

 

TABEL II. 1 INDIKATOR KEBERLANJUTAN PAMSIMAS 

BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU 
SUMBER INDIKATOR 

1. Tujuan PAMSIMAS 1. Terdapat tambahan penduduk yang dapat mengakses sarana air 

minum aman dan berkelnajutan 

2. Terdapat tambahan penduduk yang dapat mengakses sarana 

sanitasai yang layak dan berkelanjutan 

3. Masyarakat dusun lokasi program menerapkan Stop Buang Air 

Sembarangan (SBS) 

4. Masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) 

2. Nora Maharani (2015) 1. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum 

2. Meningkatnya Akses  Masyarakat Terhadap Sanitasi 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

4. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi 

5. Pemanfaatan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum 

3. Nova Choiriyyah Sugihartoyo (2010) 1. Partispasi Masyarakat 

2. Peran Kelembagaan 

3. Pemanfaatan Sarana Air Minum dan Sanitasi 
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SUMBER INDIKATOR 

4. Peningkatan Perilaku Pola Hidup Sehat Masyarakat 

4. Muhamad Faizal Hadi Wijoyo (2017) 1. Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan program 

Pamsimas. 

2.  Perubahan perilaku  masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,  

5. Myta Retno Widayanti, Suryanto dan 

Gunung Radjiman (2017) 

1. Akses RT Terhadap Sarana Air Minum yang Layak 

2. Akses RT Terhadap Sarana Sanitasi yang Layak  

3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

4. Teknis 

5. Keuangan 

6. Kelembagaan 

7. Sosial 

8. Lingkungan 

Sumber: Hasil Analisis 2020 

 

2.5.1.1 Identifikasi Indikator Keberlanjutan PAMSIMAS 

Pada tahap identifikasi indikator keberlanjutan akan dilakukan 

penstrukturan dari hasil pengelompokkan indikator berdasarkan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil identifikasi indikator dijelaskan 

pada tabel berikut : 

 

TABEL II. 2 PENGELOMPOKKAN INDIKATOR KEBERLANJUTAN 

PROGRAM PAMSIMAS BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU 

No Kriteria 
Sumber 

A B C D E 

1 
Terdapat tambahan penduduk yang dapat mengakses sarana air 

minum aman dan berkelanjutan 
    

 

2 
Terdapat tambahan penduduk yang dapat mengakses sarana 

sanitasai yang layak dan berkelanjutan 
    

 

3 
Masyarakat dusun lokasi program menerapkan Stop Buang Air 

Sembarangan (SBS) 
    

 

4 
Masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS) 
    

 

5 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum      

6 Meningkatnya Akses  Masyarakat Terhadap Sanitasi      

7 Pemberdayaan Masyarakat      

8 Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi      

9 Pemanfaatan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum      

10 Partisipasi Masyarakat      

11 Peran Kelembagaan      

12 Peningkatan Perilaku Pola Hidup Sehat Masyarakat      

13 
Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan program 

PAMSIMAS. 
    

 

14 Perubahan perilaku  masyarakat untuk hidup bersih dan sehat,      

15 Akses RT Terhadap Sarana Air Minum yang Layak      

16 Akses RT Terhadap Sarana Sanitasi yang Layak       
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No Kriteria 
Sumber 

A B C D E 

17 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat      

18 Teknis     
 

19 Keuangan      

20 Kelembagaan      

21 Sosial     
 

22 Lingkungan      

Sumber:  (A) Nora Maharani (2015) ; (B) Nova Choiriyyah Sugihartoyo (2010); (C) Muhamad 

Faizal Hadi Wijoyo (2017);  (D) Myta Retno Widayanti, Suryanto dan Gunung Radjiman (2017) 

 

Tabel diatas memuat pengelompokkan indikator Keberlanjutan program 

PAMSIMAS berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan dari empat sumber 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 

beberapa indikator yang memiliki kesamaan dari beberapa sumber sehingga 

diperlukan tahap verifikasi indikator untuk menentukan faktor yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

2.5.1.2 Verifikasi Indikator  Keberlanjutan Pamsimas 

Indikator yang telah diidentifikasi dari penelitian terdahulu tidak seluruhnya 

akan digunakan dalam analisis  indikator keberlanjutan program Pamsimas. 

Indikator yang telah diidentifikasi kemungkinan memiliki kesamaan antar 

indikator sehingga perlu dilakukan verifkasi indikator. Verifikasi indikator 

dilakukan dengan cara eliminasi indikator yang kurang sesuai dan penggabungan 

atau peleburan indikator yang memiliki kesamaan dengan disertai justifikasi pada 

masing-masing verifikasi. 

TABEL II. 3 HASIL TAHAP VERIFIKASI INDIKATOR 

KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS 

No Kriteria 
Justifikasi 

Verifikasi 

1 

Terdapat tambahan penduduk yang 

dapat mengakses sarana air minum 

aman dan berkelnajutan 
Dipilih sebagai salah satu indikator 

pencapaian keberlanjutan program Pamsimas 

karena merupakan salah satu tujuan dalam 

program Pamsimas 

Ditetapkan sebagai kriteria 

akses masyarakat terhadap 

air minum yang aman 
2 

Meningkatnya Akses Masyarakat 

Terhadap Air Minum 

3 
Akses RT Terhadap Sarana Air 

Minum yang Layak 

4 

Terdapat tambahan penduduk yang 

dapat mengakses sarana sanitasai 

yang layak dan berkelanjutan Dipilih sebagai salah satu indikator 

pencapaian keberlanjutan program Pamsimas 

karena merupakan salah satu tujuan dalam 

program Pamsimas 

Ditetapkan sebagai kriteria 

akses masyarakat terhadap 

sanitasi yang layak 
5 

Meningkatnya Akses  Masyarakat 

Terhadap Sanitasi 

6 
Akses RT Terhadap Sarana 

Sanitasi yang Layak 
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No Kriteria 
Justifikasi 

Verifikasi 

7 

Masyarakat dusun lokasi program 

menerapkan Stop Buang Air 

Sembarangan (SBS) 

Dipilih sebagai salah satu indikator 

pencapaian keberlanjutan program Pamsimas 

karena merupakan salah satu tujuan dalam 

program Pamsimas 

Ditetapkan sebagai kriteria 

Pola Hidup Bersih dan Sehat 

8 

Masyarakat mengadopsi perilaku 

program Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS) 

9 
Peningkatan Perilaku Hidup Sehat 

dan Pelayanan Sanitasi 

10 
Peningkatan Perilaku Pola Hidup 

Sehat Masyarakat 

11 
Perubahan perilaku  masyarakat 

untuk hidup bersih dan sehat, 

12 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

13 Pemberdayaan Masyarakat Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

14 
Pemanfaatan Sarana Air Minum 

dan Sanitasi Umum 
Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

15 Partisipasi Masyarakat Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

16 Peran Kelembagaan Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

17 Teknis Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

18 Keuangan Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

19 Kelembagaan Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

20 Sosial Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

21 Lingkungan Dieliminasi 

Tidak termasuk dalam 

kriteria keberlanjutan 

program Pamsimas 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

2.5.1.3 Penetapan Indikator Keberlanjutan Pamsimas 

Hasil dari tahap identifikasi hingga verifikasi pada indikator terpilih 6 kriteria  

yang dapat digunakan sebagai variabel analisis keberlanjutan program Pamsimas. 

Berikut adalah penetapan indikator keberlanjutan dan penjelasannya. 
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TABEL II. 4 PENETAPAN INDIKATOR KEBERLANJUTAN PROGRAM 

PAMSIMAS 

No Kriteria Indikator Sumber 

1 
Akses  Masyarakat Terhadap 

Terhdap Air Minum 

Meningkatknya. 50-100% dari 

masyarakat yang belum memiliki 

akses terhadap air minum 

Nora Maharani (2015) 

2 
Akses  Masyarakat Terhadap 

Sanitasi 

Meningkatkan akses masyarakat, 

terutama masyarakat miskin, 

terhadap fasilitas sanitasi yang layak 

sebesar 100% paling lambat pada 

tahun ketiga setelah pemicuan.   

Nora Maharani (2015) 

3 Pola Hidup Bersih dan Sehat 

Mminimal 60% dusun lokasi 

menerapkan  Stop Buang Air Besar 

Sembarangan (SBS) dan Mininal 

70% masyarakat mengadopsi 

perilaku program Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS) 

Pamsimas 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Program 

Pamsimas 

Pada sasaran kedua dalam penelitian adalah untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi kondisi keberlanjutan program pamsimas di 

Kabupaten Lampung Tengah. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang 

digunakan untuk untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

keberlanjutan program Pamsimas di Kabupaten Lampung Tengah yang di dapat 

dari  penelitian-penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya. 

 

TABEL II. 5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEBERLANJUTAN PAMSIMAS BERDASARKAN PENELITIAN 

TERDAHULU 
SUMBER FAKTOR 

1. Andito Sidiq Swastomo dan Doddy Aditya Iskandar 

(2019) 

1. Sosial 

2. Keuangan 

3. Lingkungan 

4. Kelembagaan 

5. Teknis 
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SUMBER FAKTOR 

2. Nadya Sara Safira (2018)  1. Sumber pendanaan program 

2. Fasilitas 

3. Sumber daya masyarakat 

4. Partisipasi masyarakat 

5. Pengelolaan dan evaluasi program 

6. Pemanfaatan sarana sanitasi dan pengolahan sampah 

7. Perubahan perilaku masyarakat 

3. Purwanti (2015) 1. Partisipasi Maysarakat 

2. Standarisasi bahan dan pengerjaan konstruksi 

3. Akuntabilitas dan kemampuan kelembagaan 

4. Kebijakan pemerintah yang mendukung 

5. Ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan 

6. Sumber air yang terpelihara 

4. Andhi Krisdhianto dan Emenda Sembiring (2015) 1. Peran serta masyarakat 

2. Teknis 

3. Lingkungan 

4. Pembiayaan 

5. Lembaga 

5. Fera Anandini (2011) 1. Kelembagaan 

2. Pembiayaan 

3. Partisipasi Masyarakat 

4. Teknis 

5. Lingkungan 

Sumber: Hasil Analisis,2020 

 

2.5.2.1 Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan 

Program Pamsimas 

Pada tahap identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan 

program Pamsimas akan dilakukan penstrukturan dari hasil pengelompokan 
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faktor-faktor berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. 

Hasil identifikasi faktor dijelaskan pada tabel berikut : 

 

TABEL II. 6 PENGELOMPOKAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS 

BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU 

No Faktor 
Sumber 

A B C D E 

1 Sosial      

2 Keuangan      

3 Lingkungan      

4 Kelembagaan       

5 Teknis      

6 Sumber pendanaan program      

7 Fasilitas      

8 Sumber daya masyarakat      

9 Partisipasi masyarakat      

10 Pemanfaatan sarana sanitasi dan pengolahan sampah      

11 Pengelolaan dan evaluasi program      

12 Perubahan perilaku masyarakat      

13 Partisipasi Masyarakat      

14 Standarisasi bahan dan pengerjaan konstruksi      

15 Akuntabilitas dan kemampuan kelembagaan      

16 Kebijakan pemerintah yang mendukung      

17 Ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan      

18 Sumber Air yang terpelihara      

19 Peran serta masyarakat      

20 Teknis      

21 Lingkungan      

22 Pembiayaan      

23 Lembaga      

24 Kelembagaan      

25 Pembiayaan      

26 Partisipasi Masyarakat      

27 Teknis      

28 Lingkungan      

Sumber:  (A) Andito Sidiq Swastomo dan Doddy Aditya Iskandar (2019); (B) Nadya Sara Safira, 

(2018 (C) Purwanti (2015) (D) Andhi Krisdhianto dan Emenda Sembiring (2015) (E) Fera 

Anandini (2011) 

 

2.5.2.2 Verifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan 

Program Pamsimas 

Faktor-faktor yang telah diidentifikasi dari penelitian terdahulu tidak 

seluruhnya akan digunakan dalam analisis  faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlanjutan program Pamsimas. Faktor-faktor yang telah diidentifikasi 

kemungkinan memiliki kesamaan antar faktor sehingga perlu dilakukan verifkasi 

faktor. Verifikasi faktor dilakukan dengan cara eliminasi faktor yang kurang 
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sesuai dan penggabungan atau peleburan faktor yang memiliki kesamaan dengan 

disertai justifikasi pada masing-masing verifikasi. 

 

TABEL II. 7 HASIL TAHAP VERIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS 

No Faktor Justifikasi Verifikasi 

1 Partisipasi Masyarakat 

Dilebur menjadi faktor Partispasi 

Masyarakat.  

Berdasarkan Penelitian terdahulu faktor 

ini berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

program 

2 Sosial 

3 Peran serta masyarakat 

4 Partisipasi Masyarakat 

5 Partisipasi masyarakat 

6 Keuangan 

Dilebur menjadi faktor Pembiayaan. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu faktor 

ini berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

program 

7 Input 

8 Pembiayaan 

9 Pembiayaan 

10 

Ketersediaan dana 

operasional dan 

pemeliharaan 

11 
Sumber pendanaan 

program 

12 Lingkungan 

Dilebur menjadi faktor Lingkungan. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu faktor 

ini berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

program 

13 
Sumber Air yang 

terpelihara 

14 Lingkungan 

15 Lingkungan 

16 Teknis 

Dilebur menjadi faktor Teknis. 

Berdasarkan Penelitian terdahulu faktor 

ini berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

program 

17 Teknis 

18 Teknis 

19 
Standarisasi bahan dan 

pengerjaan konstruksi 

20 Fasilitas 

21 Kelembagaan  Dilebur menjadi faktor Berdasarkan Penelitian terdahulu faktor 
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No Faktor Justifikasi Verifikasi 

22 Lembaga 
Kelemebagaan. ini berpengaruh terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

program 
23 Kelembagaan 

24 
Akuntabilitas dan 

kemampuan kelembagaan 

25 
Kebijakan pemerintah yang 

mendukung 

26 Sumber daya masyarakat 

27 
Pengelolaan dan evaluasi 

program 

28 
Perubahan perilaku 

masyarakat 
Dieliminasi 

Dieliminasi karena termasuk indikator 

keberlanjutan 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

2.5.2.3 Penetapan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan 

Program Pamsimas 

Hasil dari tahap identifikasi hingga verifikasi pada faktor-faktor, terpilih 6 

kriteria  yang dapat digunakan sebagai variabel analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberlanjutan program Pamsimas. Berikut adalah penetapan 

fakotor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program Pamsimas dan 

penjelasannya. 

 

TABEL II. 8 PENETAPAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS 

No Faktor Indikator 

1 Partispasi Masyarakat 

 Adanya partisipasi masyarakat dalam program 

pamsimas yang dilihat dari keterlibatan 

masyarakat dalam rangkaian program 

pamsimas. 

 Adanya kemauan membayar retribusi/iuran air 

oleh masyarakat 

2 Pembiayaan 

 Ketersediaan dana, untuk mendukung 

operasional pelayanan dan terpeliharanya sarana 

Pamsimas 

 Adanya penetapan iuran dan masih berlangsung 

sampai saat ini 

 Kemauan membayar tinggi 

3 Lingkungan  Adanya upaya perlindungan sumber Air 
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No Faktor Indikator 

 Alternatif sumber air bersih selain dari saluran 

perpipaan air bersih 

 Adanya perubahan perilaku hidup bersih dan 

sehat di masyarakat 

4 Teknis 

 Kondisi unit produksi/distribusi 

 Adanya pemeliharaan kondisi fisik 

bangunan/sarana air bersih dan sanitasi 

 Adanya pelatihan teknik SAM dan SAN. 

5 Kelembagaan 

 Adanya lembaga pengelola 

 Adanya aturan dan norma 

 Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung 

 Keikutsertaan pengelola dalam pelatihan 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 


