BAB IV
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terkait Evaluasi Program
Pamsimas di Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek di Kabupaten Bantul tahun
2017. Telah melakukan evaluasi melalui enam prinsip evaluasi, hasilnya
pelaksanaanya berhasil, hanya saja belum optimal untuk menyadarkan
masyarakatnya. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis
menunjukan prinsip evaluasi pada Desa Tirtomulyo secara keseluruhan dari
pelaksanaan sampai dengan pembangunanya sudah optimal, hanya saja yang
menjadi kendala pada Program Pamsimas dan Kelompok Keswadayaan
Masyarakatnya, belum memenuhi keinginan menaambah jumlah kk penyediaan
air minum dan sanitasi di Desa Tirtomulyo, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Pada Prinsip Keberlanjutan
Prinsip keberlanjutan terhadap Program Pamsimas berjalan dengan baik
dimana terkait dengan target, sasaran, dan upaya kedepan program tersebut bisa
dirasakan oleh semua masyarakat Desa Tirtomulyo, dengan selalu diadakannya
evaluasi dan perencanaan yang matang terhadap munculnya maslah seperti
pendanaan dan pemeliharaan sarana maupun prasarana yang dapat mendukung
dalam Program Pamsimas kedepanya dengan tarif yang relatif ekonomis.
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2. Pada Prinsip Menyeluruh
Program Pamsimas dalam prinsip menyeluruh terkait pembangunan
sarana dan prasarana sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi terkait akses atau
sasaran target tujuan dari Pamsimas ini belum maksimal merata di masyarakat,
karena masih sedikit masyarakat untu mengakses air bersih, dibanding dengan
masyarakat yang belum mengakses air Pamsimas, hal tersebut disebabkan
karena kondisi ekonomi masyarakatnya kurang mampu untuk mengakses
pelayanan air, juga pengetahuan tentang air bersih di masyarakat masih belum
paham fungsi air yang dapat dukonsumsi seperti apa, dan manfaat air yang
mereka gunakan sehat atau tidak pada tubuh manusia.
3. Prinsip obyektif
Untuk penilaian pada Prinsip obyektif dalam Program Pamsimas dilihat
dari kondisi kelayakan dan kualitas air yang dijadikan patokan pada suatu
daerah, yang layak untuk dibangun Program Pamsimas dimana program ini
tujuanya untuk memberi ketersediaan air bersih yang layak untuk masyarakat
agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera dan dapat terhindar dari
beberapa penyakit yang disebabkan karena air yang tidak layak konsumsi.
4. Prinsip valid
Prinsip valid ini dalam mejalankan Program Pamsimas benar-benar
menggunakan data dan SDM yang ahli dalam menangani program.
5. Prinsip kritisi
Prinsip kritisi sudah berjalan cukup baik dimana sudah terlaksanakan
evaluasi kecil dari tingkat pelaksana Program Pamsimas sampai pada tingkat
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pusat dimana semua terlibat dalam menangani dan melaksanakan serta
mengevaluasi

berkelanjutanya

Program

Pamsimas

dengan

mengambil

keputusan bersama untuk mengatasi permasalahan kendala dan perencanaan
kedepanya.
6. Prinsip memepertahankan kegunaan dan manfaat
Prinsip memepertahankan kegunaan, dan manfaat sudah dijalankan
program ini di Desa Tirtomulyo diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh
masyarkatan dan menjadi RPJM sampai 2020 dan seterusnya.
Berdasarkan dari ke enam indikator tersebut dapat diambil kesimpulan
secara umum bahwasanya pelaksanaan Program Pamsimas di Kabupaten Bantul
khususnya di Desa Tirtomulya Kecamatan Kretek sudah berjalan cukup baik dan
koordinasi dari bawah ke atas dimana dari tingkat kepengurusan swadaya
masyarakat sampai tingkat pusat sudah terjalin komunikasi cukup baik akan
tetapi dalam pelaksanaan Program Pamsimas masih mengalami kendala terkait
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air bersih bagi kesehatan
hal ini di buktikan dengan adanya jumlah kk yang menggunakan air pamsimas
masih rendah selain itu juga terkendala terkait pendanaan hal ini di sebabkan
kondisi perekonomian di Desa Tirtomulyo masih tergolong menengah kebawah.
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1.2 Saran
Berdasarkan hasil analisa, maka penulis dapat memberikan beberapa
saran, antara lain:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Pemerintah Daerah Kabupatten Bantul

diharapkan kedepannya

khususnya Dinas PU dapat memberikan dana bantuan atau mengusahankan
kerjasama dengan pihak swasta atau koperasi yang dapat dijadikan mitra oleh
Pemerintah Desa untuk membantu masyrakat yang kurang mampu agar dapat
mengakses pamsimas dengan memberikan bantuan pinjaman dana agar mereka
dapat merasakan mengakses pasimas.
2. Pemeritah Desa Tirtomulyo
Pemerintah Desa Tirtomulyo kedepannya diharapkan dapat menambah
lagi akses pamsimas untuk masyarakaat dan meningkatkan jumlah KK
penggunanya dengan lebih sering mengadakan sosialisasi dan pemahaman
berkelanjutan untuk masyrakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan tubuh
manusia.
3. Swadaya masyarakat
Swadaya masyarakat sebagai lembaga yang paling dekat di masyarakat
diharapkan dapat memberi pengaruh baik untuk masyarakat terkait pelaksanaan,
pembinaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran Program Pamsimas selain itu
juga dapat dijadikan wadah aspirasi untuk masyarakat yang pengguna pamsimas
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dan yang belum menggunakan pamsimas agar program ini tetap bisa berjalan
secara berkelajutan untuk diakses oleh semua warga masyarakatanya.
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