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BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulkan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang 

mempengaruhi  rendahnya tingkat ketaatan hukum pada masyarakat desa Menanti Kecamatan 

Kelekar Kabupaten Muara Enim dalam membayar iuran wajib dan beban-beban perbulan pada 

program pamsimas diantaranya adalah: 

a) Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat  penerima pamsimas untuk membayar iuran 

wajib dan beban-beban perbulannya 

b) Rendahnya ketaatan hukum terhadap sanksi yang telah ditetapkan oleh pengurus pamsimas 

tersebut 

c) Kurangnya mengerti cara menghitung air perkubik sehingga menyebabkan ketika tagihan 

terlalu besar membuat masyarakat tidak membayar iuran yang diwajibkan setiap bulannya. 

d) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi terhadap pipa bocor dan 

meteran yang rusak. 

2. Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum 

Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara 

Enim menerapkan Asas Kesatuan (Unity),Asas Keseimbangan (Equilibrium), Asas Bebas (Free 

Will),Asas Tanggung Jawab (Responsibility) dan Asas Keadilan. Dari kelima asas tersebut 

Penerapan Asas Hukum Ekonomi Syariah telah dilaksanakan secara baik pada pelaksanaan 
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program sumber air bersih (PAMSIMAS) di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten 

Muara Enim. kecuali  dalam penerapan asas tanggung jawab  dan asas keadilan pada 

pelaksanaan program sumber air bersih (PAMSIMAS) Desa Menanti Kecamtan Kelekar  

Kabupaten Muara Enim belum dilaksanakan secara baik dan benar. Karena masih terdapat 

adanya masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan adil dalam pelaksanaan kegiatan 

program sumber air bersih Pamsimas. Ketidakbertanggung jawaban dan ketidakadilan ini 

terjadi karena adanya beberapa masyarakat tidak membayar iuran wajib perbulan dan beban-

beban wajib perbulannya. Dari ke Lima Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah tersebut terkait 

dalam pelaksanaan program sumber air bersih (PAMSIMAS) Desa Menanti Kecamatan 

Kelekar Kabupaten Muara Enim adalah penerapan Asas Kesatuan(Unity),Asas Keseimbangan 

(Equilibrium),Asas Bebas (Free Will). 
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B. Saran Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada masyarkat di desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim 

yang tidak mengerti tata cara menghitung air perkubik dan  membayar iuran wajib dan 

beban-beban perbulannya,agar dapat mencari tahu tata cara tentang program 

pamsimas,bertanya kepada orang yang mengetahui tentang program pamsimas,dan 

hendaklah sering mengikuti pertemuan sosialisasi yang dilakukan pihak pengelola pamsimas 

KKM Menanti setiap 3 bulan sekali dan hendaklah mengikuti kegiatan yang dilakukan 

seperti,gotong royong bersama. 

2. Diharapkan kepada pengelola program pamsimas di desa Menanti Kecamatan Kelekar 

Kabupaten Muara Enim memberikan peringatan secara tegas kepada masyarakat yang 

melakukan sanksi seperti, tidak membayar  

3. iuran wajib dan beban-beban perbulannya, dan tidak mendistriminasi masyarakat yang ikut 

dalam program pamsimas, melakukan pelayanan kepada masyarakat. 

 


