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ABSTRAK 

Keberhasilan dan kegagalan program PAMSIMAS sangat ditentukan oleh pelaksana 

program. PAMSIMAS sebagai program dengan pendekatan berbasis masyarakat maka 

partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan dan 

keberlanjutan program. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mendorong 

keberlanjutan program dimana sarana air bersih yang telah dibangun bukan hanya berada 

dalam kondisi yang baik justeru dapat menjadi lebih baik dengan adanya peningkatan 

pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PAMSIMAS dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Sidodadi 

Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Untuk menjawab tujuan tersebut maka 

dilakukan: 1) identifikasi kondisi terkini program PAMSIMAS; 2) identifikasi bentuk 

partisipasi masyarakat Desa Sidodadi dalam Program PAMSIMAS; dan 3) analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program PAMSIMAS. Kondisi 

terkini program PAMSIMAS di Desa Sidodadi diidentifikasi menggunakan analisis 

deskriptif. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat Desa Sidodadi dalam program 

PAMSIMAS diidentifikasi menggunakan analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi. 

Sementara hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan 

bentuk partisipasi masyarakat akan dianalisis menggunakan analisis multivariat tabulasi 

silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 17 variabel faktor yang dianalisis 

terdapat 3 variabel yang tidak dapat dianalisis yaitu buta huruf, suku, dan agama 

dikarenakan data yang homogen. Sementara 14 variabel faktor lainnya yaitu usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian, status pekerjaan, jenis pekerjaan, 

penghasilan, jarak, lamanya tinggal, peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus 

desa/dusun, dan konsultan/TFL memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam 

program PAMSIMAS di Desa Sidodadi. Dimana faktor-faktor tersebut setidaknya 

memiliki keterkaitan dengan satu variabel partisipasi masyarakat. 
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