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Abstrak 
 

Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu 

Program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam penyediaan air minum serta mengatasi masalah sanitasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan strategi Penyediaan Air minum 

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program PAMSIMAS adalah salah 

satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank 

Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, yang 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani 

termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. 

Indikator keberhasilan Program  PAMSIMAS yang diukur berdasarkan penilaian atas, 

indikator keberhasilan Program PAMSIMAS, yaitu: 1.Peningkatan Akses terhadap Air 

Minum dan Sanaitasi, 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan 

Lokal, 3. Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitas, 4. Penyediaan sarana air minum 

dan sanitasi umum. Hasil penelitian terkait keberhasilan dan strategi Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Sidodadi Program ini dikatakan 

berhasil dikarenakan tujuan dari Porgam ini tercapai namun masih terdapat kendala pada 

beberapa aspek seperti  Kesediaan masyarakat untuk  berpartisipasi dalam bentuk 

masukan dan  ide masih rendah , Koordinasi antar instansi belum berjalan dengan baik  

Tidak terdapat perlindungan hukum terhadap sumber air agar menjaga kualitas dan 

kuantitas sumber air Program PAMSIMAS. 

 
Kata Kunci : Keberhasilan PAMSIMAS,  Program PAMSIMAS, Air Minum, 

Sanitasi 

Abstract 

 
The provision of community-based drinking water and sanitation is one of the 

programs implemented by the government to help raise public awareness in drinking 

water supply and overcome sanitation problems. This study aims to determine the level 

of success and strategies for Community Based Drinking Water and Sanitation 

(PAMSIMAS). The PAMSIMAS program is one of the programs implemented by the 

Government of Indonesia with the support of the World Bank, this program is 

implemented in rural and suburban areas, which aims to increase the number of 

facilities for underserved citizens including low-income communities in rural and  

 

peri-urban areas. Indicators of the success of the PAMSIMAS Program which are 

measured based on an assessment of the success indicators of the PAMSIMAS Program, 

namely: 1. Increasing Access to Drinking Water and Sanitation, 2. Community 

Empowerment and Local Institutional Development, 3. Healthy Lifestyle and Sanitation 

Services, 4. Provision of water facilities drinking and general sanitation. The results of  

research related to the success and strategy of Community-Based Drinking Water and 

Sanitation in Sidodadi Village. This program is said to be successful because the  
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objectives of this Organization are achieved but there are still obstacles in several 

aspects such as the willingness of the community to participate in the form of input and 

ideas is still low, coordination between agencies has not running well There is no legal 

protection for water sources in order to maintain the quality and quantity of water 

sources. PAMSIMAS Program.  

 
Keywords : PAMSIMAS success , PAMSIMAS program, drinking water, sanitation 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia,  

ketersediaan akan air bersih yang belum merata menjadi isu penting karena  

mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga  kesejahteraan 

masyarakat. Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan masyarakat tersebut, 

pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia memberikan pelayanan air 

bersih bagi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat yang susah mengakses air 

umumnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  

(RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu untuk mencapai target Universal Access (UA) Tahun 

2019 yaitu 100 persen akses air minum dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan rencana 

pembangunan internasional Millenium Development Goals (ESS-MDG) untuk 

memenuhi 100 persen akses terhadap air bersih pada tahun 2030 melalui Program 

Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).Program 

PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia  

untuk mewjudkan akses  100 persen akses air minum dan sanitasi . Desa yang menjadi 

sasaran lokasi untuk Program PAMSIMAS di Kecamatan Way Lima Kabupaten 

Pesawaran ialah Desa Sidodadi. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sidodadi mayoritas 

masih tergolong menengah kebawah. Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi, bahwa 

masih ada dusun yang kesulitan mendapat air bersih tidak bisa menikmati kehadiran 

program ini dan masih ada warga yang buang air besar sembarangan akibat belum 

memiliki sanitasi yang layak. Kemudian masalah yang muncul lainnya adalah 

minimnya partisipasi masyarakat dalam mengelola program ini sehingga masyarakat 

hanya mengandalkan pengurus saja yang mengelola memelihara dan menjaga Program 

PAMSIMAS ini. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh 

pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan 

baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah 

program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang 

dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang 

diperlukan. peneliti ingin mengetahui mengetahui tingkat keberhasilan Program 

PAMSIMAS di Desa Sidodadi. Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi penulis 

terhadap pembangunan infrastruktur desa yaitu air bersih dan sanitasi melalui 

rekomendasi yang dapat diterapkan di berbagai daerah khususnya Kabupaten 

Pesawaran dalam merealisasika n Program PAMSIMAS di daerah selanjutnya. 

 
B. METEDELOGI PENELITIAN 

Penelitian tentang  tingkat keberhasilan Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi 

dan merupakan penelitian deduktif kuantitatif. Bryman (2005:63) mendefinisikan proses 

penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, 

mengumpulkan data, memproses data, menganalisa data, dan menuliskan kesimpulan. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2015, hlm.23) data kuantitatif adalah  data yang 

berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan  (scoring). Jadi data kuantitatif 

merupakan data yang memiliki  kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik 

statistik. Data  tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan  

menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang  skor atau  
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pertanyaan yang diberi bobot. Kemudian (Babie,1996) menjelaskan bahwa penelitian 

deduktif adalah penelitian yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan 

observasi untuk menguji validitas keberlakuan teori tersebut. 

Teknik Sampling Data 

1. Masyarakat 

Teknik probability sampling dengan menggunakan metode random sampling. 
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel yang Dicari 

N = Jumlah Populasi 

d = Derajat Ketelitian (0,05), penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang 

diinginkan. Tingkat kesalahan 5%. 

Populasi = 133 KK jiwa ( hasisl wawancara, 2019) 
 

n = 133 / ((0,05)2 + 1) 

n = 98 

Dari perhitungan tersebut maka diperoleh sampel responden masyarakat sebanyak 98 

responden di Desa Sidodadi. Satu (1) responden mewakili satu (1) Kepala Keluarga yang 

berlangganan Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten 

Pesawaran... 

 

C. KAJIAN LITERATUR 
 

Program PAMSIMAS 

Menurut Petunjuk teknis PAMSIMAS (2015), Program PAMSIMAS adalah salah 

satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank 

Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pada warga masyarakat kurang terlayani 

termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. 

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka 

menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas, 2015). 

Program PAMSIMAS merupakan program pembangunan infrastruktur pemerintah 

dalam meningkatkan akses masyarakat pedesaan dan peri-urban terhadap fasilitas air 

minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.  

Secara lebih rinci PAMSIMAS bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan praktek hidup bersih dan sehat di masyarakat; 

2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi 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. 

Menurut Maharani,2014 kriteria desa sasaran Program PAMSIMAS aadalah : 

1. Indeks Kemiskinan Desa yang tinggi 
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2. Desa dengan prevalensi penyakit diare/terkait air yang tinggi 

3. Desa yang belum pernah mendapatkan Program PAMSIMAS 

 

Sasaran Program Program PAMSIMAS 

Menurut Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat tahun 2015, 

sasaran Program PAMSIMAS adalah sebagai berikut :  

1. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum 

aman dan berkelanjutan; 

2. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang 

layak dan berkelanjutan; 

3. Minimal 50 persen masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air 

Besar Sembarangan (BABS); 

4. Minimal 60 persen masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun 

(CTPS); 

5. Pemerintah kabupaten/kotamemiliki dokumen perencanaan daerah bidang air 

minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarus utamaan Pendekatan 

PAMSIMAS dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah; 

6. Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk 

pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan 

program air minum dan sanitasi untuk mencapai target Universal Access 2019. 

 

Indikator Keberhasilan Program PAMSIMAS 

 

Menurut Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS 2015, Indikator pelaksanaan program 

PAMSIMAS di tingkat masyarakat dinilai berhasil jika memenuhi indikator-indikator 

sebagai berikut: 

 

1. Tujuan Umum Program 

a. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap fasilitas 

air minum yang layak sebesar 50-100 persen dari masyarakat yang belum 

memiliki akses; 

b. Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap fasilitas 

sanitasi yang layak sebesar 100 persen paling lambat pada tahun ketiga setelah 

pemicuan. 

 

2. Komponen 1 terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan 

Kelembagaan Lokal.  

 

3. Komponen 2 Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi 

a. 100 persen kelompok masyarakat sasaran berhenti buang air besar sembarangan; 

b. 80 persen kelompok masyarakat sasaran menerapkan perilaku cuci tangan pakai 

sabun pada waktu-waktu kritis; 

c. 95 persen sekolah sasaran mempunyai sarana sanitasi yang layak dan program 

PHBS. 

4. Komponen 3 Penyediaan Saran a 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  

Pedesaan
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Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang  direncanakan dengan 

apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh  berkesesuaian dengan hasil 

perencanaan yang dilakukan. Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan  adalah 

deskriptif kuantitatif. 

 

Tabel 1. Kategori Hasil Skoring Tingkat Keberhasilan 

 

Kategori Keterangan Skor Persentase 

Sangat 

Tidak 

Berhasil 

Program PAMSIMAS di Desa 

Sidodadi tergolong sangat tidak 

berhasil 

1 – 0 15-25% 

Tidak 

Berhasil 

Program PAMSIMAS di Desa 

Sidodadi tergolong tidak berhasil 
>1 - 2  26%- 50% 

Cukup 

Berhasil 

Program PAMSIMAS di Desa 

Sidodadi tergolong berhasil 
>2 -3 51%- 75% 

Sangat 

Berhasil 

Program PAMSIMAS di Desa 

Sidodadi tergolong sangat berhasil 
>3- 4 >75% 

   Sumber : Hasil Analisis, 2020 

 

A. Analisis Peningkatan Akses Air minum dan Sanitasi 

 
Tabel 2. Analisis Skoring Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi 

Sumber 

: Hasil 

Analisis,STS 

(1)

TS 

(2)

S 

(3)

SS 

(4)

57
Cukup 

Berhasil

0 8 37 53 98 3,5 85

372 3,8 93
Sangat 

Berhasil

339
Sangat 

Berhasil

78 98

98 227 2,3

98 374 3,8 94
Sangat 

Berhasil

4

Kuantitas air  Program 

PAMSIMAS yang 

diterima memenuhi 

kebutuhan masyarakat

0 0 18

23 35 26

1

Masyarakat mengalami 

peningkatan akses air 

bersih setelah adanya 

Program PAMSIMAS di 

Desa Sidodadi 

0 0 20

2

Masyarakat mengalami 

peningkatan akses sanitasi 

setelah adanya Program 

PAMSIMAS di Desa 

3

Kualitas air Program 

PAMSIMAS yang 

diterima masyarakat 

memenuhi standar

No Penyataan

Rating

Kategori

A. Peningkatkan akses masyarakat  terhadap air minum dan sanitasi

Total Skor
Rata-Rata   

(skor/98)

TCR 

(%)

80

14
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Menurut Petunjuk Teknis Program PAMSIMAS 2015 salah satu indikator keberhasilan 

Program PAMSIMAS adalah “Meningkatkan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin, 

terhadap fasilitas air minum yang layak sebesar 50-100 %. Berdasarkan hasil perhitungan analisis 

dimana didapatkan bahwa nilai tingkat capaian responden pada pernyataan ini sebesar 94 % yang 

masuk dalam kategori sangat berhasil. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 

sebelum adanya Program PAMSIMAS sebagian besar masyarakat sudah mempunya WC, namun 

tidak dipungkiri bahwa setelah adanya Program PAMSIMAS masyarakat yang memiliki WC 

menjadi lebih banyak hal ini dikarenakan untuk  akses untuk mendapatkan air bersih sudah jauh 

lebih mudah sehingga akses masyarakat terhadap sanitasi pun semakin mudah didapatkan. Namun 

berdasarkan hasil wawancara singkat selama Program berjalan dari tahun 2017 sudah 14 rumah 

yang mendapatkan bantuan akses sanitasi. Kriteria masyarakat yang mendapat bantuan akses 

sanitasi merupakan masyarakat yang memang berpenghasilan rendah.  

Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi telah memenuhi standar kesehatan, standar 

kesehatan yang dimaksud adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Menurut 

masyarakat Desa Sidodadi kualitas air Program PAMSIMAS sangat baik dan jernih, hal ini 

dikarenakan adanya uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 

setiap 6 bulan sekali untuk mengukur kualitas air program tersebut. Hal ini ditunjukan dengan nilai 

tingkat capaian responden yang tinggi sebesar 93% dalam kategori sangat berhasil.  

Pemeriksaan kualitas air dilaksanakan sebelum dan setelah pembangunan PAMSIMAS, 

serta dilakukan secara berkala pada fase keberlanjutan. Berdasarkan hasil  analisis diketahui bahwa 

sebagian besar masyarakat Desa Sidodadi merasa cukup terhadap kuantitas air dari Program 

PAMSIMAS. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang menggunakan air untuk 

kebutuhan sehari – hari seperti memasak, mencuci, mandi dan lainnya. Kuantitas air yang 

diperlukan masyarakat juga untuk setiap Kepala Keluarga berbeda - beda tergantung dari jumlah 

anggota keluarga. Namun ada beberapa jumlah masyarakat yang juga menggunakan air Program 

PAMSIMAS untuk membantu pekerjaan masyarakat, usaha yang ada di Desa Sidodadi seperti 

Usaha pembuatan kerupuk Kulit dan juga ada sebagian masyarakat menggunakan air untuk 

membantu pekerjaan mereka seperti berdagang pecel , warung kopi dll. Hal ini dikarenakan 

beberapa hal yaitu :  

1. Masyarakat menggunakan air Program PAMSIMAS dengan skala yang besar dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan kerupuk. Jumlah air yang dibutuhkan 

masyarakat untuk industri pengolahan kerupuk ini ada yang mencapai (90m3 ) sehingga ada 

beberapa masyarakat yang merasakan kuantitas air  yang diperlukan juga belum mencukupi 

kebutuhan; 

2. Ada masyarakat yang rumahnya  berada di daerah yang cukup tinggi sehingga saluran pipa air 

yang mengalir sangat sedikit yang diterima warga tersebut. 

 

B. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal 

 
      Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu 

mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang 

berkelanjutan”. Pengembangan kelembagaan lokal itu sendendiri adalah peran negara dan 

masyarakat dalam pembangunan terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendekatan partisipasi yang bersifat top 

down..Adanya Program PAMSIMAS menjadi wadah masyarakat untuk meningkatkan 

kelembagaan lokal di tingkat Desa. Berikut merupakan indikator yang ada pada pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal 
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Tabel  3. Analisis Skoring Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan 

Lokal 

 

 

STS 

(1)

TS 

(2)

S 

(3)

SS 

(4)

5

Masyarakat sangat 

berperan dalam 

pengelolaan Program 

PAMSIMAS

22 48 26 2 98 200 2,1 51
Cukup 

Berhasil

6

Masyarakat mengikuti 

pelatihan yang diadakan 

pengelola Program 

PAMSIMAS

54 41 2 1 98 146 1,5 37
Kurang 

Berhasil

7

Kinerja badan pengelola 

Program PAMSIMAS 

sudah baik

0 1 33 64 98 357 3,6 89
Sangat 

Berhasil

8

Transparansi kepengolaan 

Program PAMSIMAS 

sudah dilakukan

0 2 51 45 98 337 3,4 84
Sangat 

Berhasil

B. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal

TCR 

(%)
No Penyataan

Rating

Total Skor
Rata-Rata 

(skor/98)
Kategori

 
 Sumber : Hasil Analisis, 2020 

 

 Setelah dilakukan analisis diketahui bahwa sebagian besar masyarakat tidak berperan. 

Minimnya peran masyarakat dalam Program PAMSIMAS dikarenakan minimnya pengetahuan 

masyarakat mengenai peran yang seharusnya dilakukan di dalam program. Sebagian besar aktivitas 

yang dilakukan di Program PAMSIMAS dikelola langsung oleh pengurus PAMSIMAS di tingkat 

desa. Namun masyarakat di Desa Sidodadi berkontribusi berupa sumbangan iuran perbulan yang 

dikeluarkan setiap bulannya sesuai dengan jumlah pemakaian air masing – masing setiap rumah. 

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa uang iuran merupakan bentuk kontribusi terhadap 

Program PAMSIMAS. Kemudian apabila terjadi kerusakan dan membutuhkan jumlah tenaga yang 

besar masyarakat Desa Sidodadi bersedia membantu hal tersebut.setelah dilakukan analisis 

mengenai pelatihan yang diadakan pengelola Program PAMSIMAS didapatkan  tidak ada pelatihan 

yang dilakukan oleh Program PAMSIMAS. Kemudian 42 persen menjawab ada tapi tidak pernah 

mengikuti. Sebagian besar masyarakat yang menjawab tidak ada pelatihan hal ini dikarenakan 

ketidaktahuan masyarakat mengenai pelatihan yang dilakukan oleh pengelola Program 

PAMSIMAS. Hal ini dikarenakan pelatihan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 

tidak di lingkup pedesaan sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya pelatihan 

dari pengelolaan Program PAMSIMAS .  

Selanjutnya kinerja badan pengelola Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi dalam 

kategori sangat baik yaitu sebesar 89 %. Kinerja badan pengelola program PAMSIMAS yang baik 

tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah. didukung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman 

serta Dinas Kesehatan dalam memberikan pelatihan mengenai pengelolaan program PAMSIMAS 

yang rutin dilakukan secara berkala sebelum maupun sesudah adanya program PAMSIMAS itu 

sendiri. analisis diketahui bahwa transparansi ke pengelolaan Program PAMSIMAS yang ada di 

Desa Sidodadi termasuk dalam kategori “sangat transparan”. Adanya transparansi ke pengelolaan 

Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi menunjukkan bahwa antara masyarakat dan pengelola 

Program PAMSIMAS sudah saling terbuka dan percaya mengenai pengelolaan Program 

PAMSIMAS baik dari pemeliharaan kemudian biaya-biaya lain yang dikeluarkan dari hasil iuran 

bulanan Program PAMSIMAS dicatat dan Jika ada masalah pengelolaan Program PAMSIMAS 

melakukan musyawarah atau diskusi kepada masyarakat Hal inilah yang menjadi bentuk 

transparansi pengelolaan Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi 
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C. Analisis Peningakatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi  

 

Tabel  4.  Analisis  Skoring Peningakatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi  

 

STS 

(1)

TS 

(2)

S 

(3)

SS 

(4)

9

Masyarakat mengalami 

peningkatan perilaku 

hidup sehat  setalah 

adanya Program 

PAMSIMAS

0 2 25 71 98 363 3,7 91
Sangat 

Berhasil

10

Masyarakat yang 

menerima Program 

PAMSIMAS telah 

berhenti buang air 

sembarangan 

15 26 32 25 98 263 2,7 66
Cukup 

Berhasil

11

Masyarakat yang 

menerima Program 

PAMSIMAS telah 

menerapkan perilaku cuci 

tangan pakai sabun

1 2 50 45 98 335 3,4 84
Sangat 

Berhasil

No Penyataan

Rating
Rata-Rata 

(skor/98)

C. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Pelayanan Sanitasi

TCR 

(%)
 Total Skor Kategori

 
       Sumber: Analisis Peneliti,2020 

 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa masyarakat Desa Sidodadi mengalami peningkatan 

perilaku hidup sehat setelah adanya Program PAMSIMAS.. Peningkatan perilaku hidup sehat di 

Desa Sidodadi setelah adanya Program PAMSIMAS dirasakan masyarakat karena kemudahan 

mendapatkan akses terhadap air minum dan sanitasi. Masyarakat Desa Sidodadi menganggap 

perilaku hidup sehat mereka meningkat karena konsumsi air yang jernih kemudian untuk sanitasi 

kebutuhan airnya mencukupi, untuk mandi dan mencuci pakaian. Selanjutnya mengenai Perilaku 

buang air sembarangan di Desa Sidodadi setelah dilakukan analisis diketahui bahwa masyarakat 

desa Sidodadi sudah menerapkan berhenti buang air besar sembarangan. Pendapat masyarakat yang 

menjawab negatif adalah golongan masyarakat yang memang sudah mempunyai wc pribadi. 

Namun masyarakat yang menjawab negatif terhadap perilaku berhenti buang air besar sembarangan 

juga tidak memungkiri bahwasanya setelah adanya Program PAMSIMAS masyarakat menjadi 

lebih mudah mendapatkan akses terhadap air bersih sehingga banyak masyarakat yang mengalami 

peningkatan sanitasi.  

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan cuci tangan pakai sabun setelah adanya 

Program PAMSIMAS masyarakat telah menerapkan Cuci tangan pakai sabun setelah adanya 

Program PAMSIMAS. Perlu diketahui bahwasanya keadaan saat peneliti melakukan menyebarkan 

kuesioner kepada masyarakat Sidodadi adalah kondisi dimana masyarakat Indonesia sedang 

mengalami pandemic Covid 19 sehingga perilaku cuci tangan pakai sabun dinilai sangat berperan 

penting dalam pencegahan pandemi ini. Tidak dapat dipungkiri setelah adanya Program 

PAMSIMAS memang masyarakat menerapkan perilaku cuci tangan pakai sabun, namun  perilaku 

ini tidak sepesat setelah adanya pandemi ini. 

 



Miranda Asmara, Helvi Yanfika dan Goldie Melinda Wijayanti. 

Tingkat Keberhasilan dan Strategi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sidodadi 

 

Volume 1 Nomor 1 - September 2020 - p ISSN 2301-878X - e ISSN 
2541-2973 

9 

 

 

 

 

Tabel 5. Analisis Skoring  Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitas Umum 

 

TCR

STS 

(1)

TS 

(2)

S 

(3)

SS 

(4)
(%)

12

Program PAMSIMAS 

berperan dalam 

memberikan bantuan akses 

air bersih dan sanitasi 

kepada sekolah 

1 17 59 21 98 296 3 74
Cukup 

Berhasil

13

Masyarakat tidak 

keberatan dengan jumlah 

biaya yang harus 

dikeluarkan untuk 

mendapatkan air bersih 

dari Program PAMSIMAS 

0 0 20 78 98 391 4 98
Sangat 

Berhasil

14

Masyarakat tidak pernah 

mengalami  kendala 

selama Program 

PAMSIMAS berjalan 

hingga saat ini

0 17 41 40 98 317 3,2 79
Sangat 

Berhasil

15

Masyarakat merasakan 

kepuasan  terhadap 

Program PAMSIMAS

0 9 9 80 98 365 3,7 91
Sangat 

Berhasil

Kategori

D. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum

No Penyataan

Rating

Total Skor
Rata-Rata 

(skor/98)

 
Sumber: Analisis Peneliti,2020 

 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwasanya Program PAMSIMAS memberikan 

bantuan air bersih kepada fasilitas umum seperti masjid, sekolah, kantor desa yang ada di 

Desa Sidodadi. Bantuan yang diberikan kepada fasilitas umum tersebut berupa bantuan air 

bersih saja tidak meliputi sanitasi. Hal ini dikarenakan fasilitas untuk membangun sanitasi 

biaya nya yang tidak murah dan biaya harus ditanggung dari iuran Program PAMSIMAS 

setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Program PAMSIMAS di 

Desa Sidodadi diketahui bahwa Program PAMSIMAS memberikan bantuan berupa air bersih 

saja kepada sekolah masjid maupun kantor desa yang ada di Desa Sidodadi bantuan yang 

diberikan berupa air bersih saja tidak mencakup sanitasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

biaya yang dimiliki pengurus PAMSIMAS di Desa Sidodadi. Kemudian dari pemerintah 

daerah sendiri hanya memberikan bantuan berupa bangun dan fisik program saja pada saat 

awal program didirikan untuk selanjutnya sebagai pemeliharaan dan lain-lainnya merupakan 

swadaya dari masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa 

Sidodadi tidak keberatan dengan jumlah biaya iuran yang harus dikeluarkan. Hal ini 

dibuktikan tidak ada responden yang menjawab keberatan dan sangat keberatan dengan 

jumlah biaya yang harus dikeluarkan. Masyarakat yang tidak keberatan dengan jumlah biaya 

yang harus dikeluarkan dikarenakan sebelum adanya besaran biaya yang harus dikeluarkan 

masyarakat terlebih dahulu melakukan musyawarah tentang berapa iuran yang harus 

dikeluarkan untuk setiap meter
3
 nya. Sehingga hasil dari Musyawarah tersebut yang 

kemudian disepakati oleh seluruh masyarakat dan tidak ada satupun masyarakat yang 

mengalami penolakan maupun keberatan dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap 

M
3
 nya 

Berdasarkan analisis mengenai kendala Program PAMSIMAS setelah dilakukan 

analisis diketahui beberapa kendala yang terjadi di masyarakat mengenai Progra
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a. Kuantitas air Program PAMSIMAS untuk pengusaha pengelola kerupuk belum 

memenuhi kebutuhan pengelola kerupuk tersebut. Hal ini dikarenakan kuantitas air yang 

dibutuhkan oleh pengelola kerupuk amatlah sangat banyak namun air dari Program 

PAMSIMAS belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan produksi kerupuk tersebut. 

b. Pembagian jam air Program PAMSIMAS tidak sepenuhnya mengalir 24 jam namun ada 

jam-jam tertentu yang tidak mengalir seperti saat siang (12.00-14.000 , Kemudian saat 

malam setelah lewat dari jam 10 masyarakat yang mempunyai pekerjaan memproduksi 

kerupuk membutuhkan air namun air di jam tersebut tidak tersedia . 

c. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat mengenai Program PAMSIMAS ini sendiri 

pernah beberapa kali terjadi kerusakan seperti kerusakan mesin yang ada di bangunan 

fisik Program PAMSIMA/ 

d.  Saluran pipa air yang bocor dan dan kendala mati lampu. 

 

Selanjutnta sebagian besar masyarakat desa Sidodadi sangat puas terhadap Program 

PAMSIMAS. Kepuasan masyarakat Desa Sidodadi kepada Program PAMSIMAS  

dikarenakan Program PAMSIMAS memanglah program yang selama ini dibutuhkan oleh 

masyarakat. Desa Sidodadi merupakan desa yang minim akses terhadap air bersih maupun 

sanitasi sanitasi. Sehingga adanya Program PAMSIMAS ini benar-benar menjawab 

kebutuhan masyarakat di Desa Sidodadi. 

 

Tabel 6. Hasil Analisis Skoring Tingkat Keberhasilan Program PAMSIMAS 

 

STS 

(1)

TS 

(2)

S 

(3)

SS 

(4)

1

Peningkatkan akses 

masyarakat  terhadap air 

minum dan sanitasi

23 43 101 225 98 328 3,3 82
Sangat 

Berhasil

2

Pemberdayaan masyarakat 

dan pengembangan 

kelembagaan lokal

76 92 112 112 98 261 2,7 65,3
Cukup 

Berhasil

3

Peningkatan Perilaku 

Hidup Sehat dan 

Pelayanan Sanitasi

16 30 107 141 98 320 3,3 80,1
Sangat 

Berhasil

4

Penyediaan Sarana Air 

Minum dan Sanitasi 

Umum

1 43 129 219 98 342 3,5 85,6
Sangat 

Berhasil

No Indikator

Rating

Total Skor
Rata-Rata 

(skor/98)

TCR 

(%)
Kategori

 
 Sumber: Analisis Peneliti,2020 

 

Berdasarkan tabel 6  hasil analisis skoring mengenai keberhasilan Program PAMSIMAS, 

terdapat 4 elemen yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program PAMSIMAS yaitu : a. 

Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi setelah dilakukan analisis diketahui 

bahwa nilai tingkat capaian responden pada indikator ini yaitu sebesar 82 persen dengan kategori 

sangat berhasil ; b. Indikator kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 

kelembagaan lokal memiliki nilai tingkat capaian responden sebesar 65,3 persen yang masuk 

dalam kategori cukup; c.. Peningkatan perilaku hidup sehat dan pelayanan sanitasi memiliki 

tingkat capaian responden sebesar 80,1 v dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil; d.. 

Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum memiliki tingkat capaian responden tertinggi 

yaitu 85,6 persen dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil. 
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Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa Program PAMSIMAS di Desa 

Sidodadi termasuk dalam kategori sangat berhasil hal ini dibuktikan dari beberapa 

indikator yang 

dijawab oleh responden dan memiliki nilai tingkat capaian responden yang melebihi 75.  

Hal ini berarti keberhasilan Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi sudah sangat baik. 

Keberhasilan Program PAMSIMAS di desa Sidodadi dapat dilihat dari tercapainya tujuan dari 

program itu sendiri yaitu meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi, pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal, peningkatan perilaku hidup , dan penyediaan 

sarana air minum serta sanitasi umum hal-hal diatas merupakan indikator yang telah masuk 

kedalam kategori sangat berhasil setelah dilakukan analisis skoring. Oleh karena itu program 

PAMSIMAS di desa Sidodadi adalah program yang yang masuk dalam kategori sangat berhasil 

dan dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat di Desa Sidodadi. 

Keberhasilan tersebut didasarkan pada peran aktif masyarakat sebagai subjek PAMSIMAS. 

Ini berkaitan dengan Program PAMSIMAS yang merupakan salah satu program pemerintah untuk 

meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak 

dengan pendekatan berbasis masyarakat. Persoalan air minum dan sanitasi di Kabupaten 

Pesawaran saat ini sudah menjadi program strategis, dan sinergitas program antara satu 

badan/dinas terkait bersama masyarakat pemanfaat telah terbentuk secara baik. Capaian tersebut 

dapat dicapai karena terjadi sinergitas dari seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat yang 

sudah lama terjalin baik. Keberhasilan juga dapat dicapai karena adanya kesadaran masyarakat, 

Program ini diharapkan dapat menumbuhkan inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga 

tertanam pola pikir untuk turut aktif dalam melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di 

masyarakat. 
 

 

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Kesimpulan 

Program ini dinyatakan berhasil karena mampu membuka akses dan peningkatan akses 

air bersih di desa Sidodadi dan diketahui bahwa indikator termasuk kedalam kategori 

berhasil yaitu :   

1. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan memiliki nilai tingkat 

capaian responden yaitu sebesar 82 persen dengan kategori sangat berhasil; 

2. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal memiliki nilai 

tingkat capaian responden sebesar 65,3 persen yang masuk dalam kategori cukup; 

3. Peningkatan perilaku hidup sehat dan pelayanan sanitasi memiliki tingkat capaian 

responden sebesar 80,1 persen dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil;  

4. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum memiliki tingkat capaian 

responden tertinggi yaitu 85,6 persen dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil.. 

Rekomendasi 

1. Rekomdasi Bagi Pemerintah  

a. Dukungan pemerintah daerah untuk melakukan sosialiasi mengenai perilaku hidup 

bersih dan sehat serta pentingnya pengetahuan mengenai air minum dan sanitas dan 

pelatihan terkait pemberdayaan masyarakat dalam Program PAMSIMAS yang 

ditujukan kepada masyarakat di Desa Sidoadi Kecamatan Way Lima.  

b. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk monitoring berupa memantau secara 

berkala Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi terkait kelembagaan maupun 

terkait teknis pelaksanaan dilapangan 

c. Diperlukan adanya evaluasi dari pihak pemerintah daerah khususnya Dinas 

Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pesawaran terhadap Program PAMSIMAS 

mengenai kontribusi masyarakat pada tahap perencanaan yang sangat minim, dan 

evaluasi terkait permasalahan dan kendala dalam pemeliharaan serta pengawasan 

agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.  
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d. Menguatkan dan menciptakan dukungan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah 

khususnya dinas yang menaungi Program PAMSIMAS dengan masyarakat 

 

e. untuk turut berperan dalam menambah tower baru di Desa Sidodadi untuk 

memanfaatkan sumber air baku yang ada yang  berasal dari sumber mata air 

lainnya, yang  secara kualitas maupun kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat  

f. Menguatkan dan menciptakan dukungan  kelembagaan antar dinas Provinsi 

Lampung dan dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran untuk memonitoring 

mengevalusi jalannya Program PAMSIMAS di Desa Sidodadi sebagai abahan 

evaluasi dan memberikan umpan balik terhadap permasalahan Program yang ada di 

setiap Desa Sidodadi guna meminimalisir adanya adanya permasalahan yang lebih 

besar lagi 

2. Rekomendasi bagi pengelola 

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kinerja badan pengelola Program 

PAMSIMAS berupa pelatihan mengenai kepengeleolaan program agar kualitas 

pelayanan akan pemenuhan kebutuhan air minum yang diterima masyarakat di 

Desa Sidodadi dapat lebih baik lagi. 

b. Meningkatkan pengawasan secara berkala berupa pengecekan secara rutin terhadap 

debit air, hal ini dilakukan agar menjaga dan meningkatkan kontinuitas  air bersih 

di Desa Sidodadi agar  pemenuhan kebutuhan air  bersih bagi masyarakat yang 

akses air  bersihnya terpenuhi 

c. Meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat di Desa Sidodadi dapat 

diwujudkan dalam  peningkatan kapasitas badan pengelola dalam  menyediakan 

pelayanan pengaduan terhadap kendala dan keluhan masyarakat terhadap Program 

PAMSIMAS. 

3. Rekomendasi Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat   harus meningkatkan  kesadaran akan pentingnya air minum dan 

sanitasi melalui Program PAMSIMAS,  hal ini dapat diwujudkan apabila 

masyarakat mengikuti pelatihan yang diberikan oleh dinas Kabupaten Pesawaran 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih 

sehat. Program PAMSIMAS merupakan program  yang bersifat swadaya sehingga 

diperlukan kesadaran diri dari masyarakat Desa Sidodadi agar  tergugah untuk 

melakukan swadaya dalam Program  PAMSIMAS. 

b. Pelatihan yang diperuntukkan kepada masyarakat diharapkan lebih berkualitas dan 

teapt sasaran yaitu mengenai perilaku hidup bersih sehat dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam Program PAMSIMAS 
c. Program PAMSIMAS yang  diharapkan akan cepat tanggap dalam merespon 

berbagai usulan dari masyarakat mengenai kendala selama pogram berjalan dan 

menghimpun seluruh masukan dan saran mengenai tata cara usulan dari masyarakat 

Desa Sidoadi kepada pemerintah agar masyarakat bisa memahami bagaimana cara 

menyampaikan usulan program ke  pengelola dan pemerintah 
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