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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa fasilitas layanan sosial di kecamatan Martapura pada tahun 2004 - 2012 

terus mengalami perkembangan, baik itu layanan kesehatan, pendidikan dan 

transportasi. 

Pengaruh Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap 

tingkat layanan kesehatan dan pendidikan sudah cukup tinggi namun untuk 

layanan transportasi masih sangat rendah khususnya dalam hal layanan angkutan 

umum dan terminal. 

Hasil analisis data berdasarkan analisis geografis menyatakan bahwa 

persebaran fasilitas kesehatan masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali, untuk 

persebaran fasilitas pendidikan masih terkonsentrasi di dua wilayah yaitu wilayah 

Terukis Rahayu dan Wilayah Kota Baru, dan untuk fasilitas transportasi perlu 

dibangunnya fasilitas terminal dipusat kota agar dapat menjangkau kebutuhan 

semua warga.. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh maka terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai saran dalam perbaikan 

kualitas tingkat layanan sosial sebagai berikut: 

1. Analisis mengenai pengaruh pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur terhadap tingkat layanan sosial di Kecamatan Martapura dapat 

dijadikan salah satu masukan bagi pemerintah dalam upaya peningkatan 

layanan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya di 

Kecamatan Martapura 

2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya Dinas 

Kesehatan, dan Dinas Pendidikan diharapkan dapat lebih 
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memperhatikanpersebaran fasilitas sarana dan prasarana agar dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. 

3. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Khususnya Dinas 

BinaMarga diharapkan dapat terus meningkatkan fasilitas angkutan umum 

seperti angkutan perkotaan dan pedesaan dengan berbagai trayek agar dapat 

menjangkau semua wilayah khususnya wilayah Kecamatan Martapura 

umumnya wilayah Kabupaten ogan Komering Ulu Timur dan lebih 

meningkatkan fungsi terminal seperti yang tercantum dalam Juknis LLAJ 

(1995). 

 


