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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan data-data  pada pembahasan,

maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ketersediaan Fasilitas pendidikan di Kota Dumai tahun 2014 sudah

tersedia tetapi belum mencukupi untuk kebutuhan penduduk. Untuk

tingkat SD tersedia 99 unit sedangkan jumlah yang seharusnya tersedia

sebanyak 133 unit (kurang 34 unit), SMP tersedia 33 unit jumlah yang

seharusnya tersedia sebanyak 66 unit (masih kurang 33 unit) dan SMA

tersedia 12 unit jumlah yang seharusnya tersedia yaitu sebanyak 62 unit

(masih kurang 50 unit) dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan menurut

Permendiknas No 24 Tahun 2007.

2. Fasilitas kesehatan rumah Sakit tersedia 3 unit jumlah yang seharusnya

tersedia sebanyak 1 unit (tidak sesuai menurut teori Muta’ali), Puskesmas

tersedia 10 unit (sesuai dengan teori menurut Muta’Ali), Puskesmas

Pembantu tersedia 13 unit jumlah yang seharusnya tersedia sebanyak 52

unit Pustu (tidak sesuai), Dokter tersedia 122 orang sedangkan jumlah

yang seharusnya tersedia sebanyak 126 orang dokter, Perawat tersedia

411 orang seharusnya tersedia sebanyak 316 orang perawat, Bidan

tersedia 273 orang seharusnya tersedia sebanyak 316 bidan.

3. Ketersediaan fasilitas perekonomian di Kota Dumai sudah tersedia

bahkan ketersediaannya sudah melebihi dari rasio yang dibutuhkan.
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fasilitas Pasar tersedia 15 unit jumlah pasar yang seharusnya tersedia

sebanyak 10 unit (berlebih 5 unit), Bank tersedia 14 unit seharusnya

tersedia sebanyak 10 unit (berlebih sebanyak 4 unit), dan fasilitas

Koperasi tersedia 241 unit jumlah yang seharusnya tersedia sebanyak 10

unit (berlebih sebanyak 231 unit).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan disimpulakan, maka

pada bagian ini ada beberapa hal yang disarankan oleh penulis, yaitu:

1. Fasilitas pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Dumai tahun

2014 masih belum memenuhi kriteria Permendiknas no 24 tahun 2007.

Fasilitas SD masih mengalami kekurangan sebanyak 34 unit, fasilitas

SMP kurang sebanyak 33 unit dan fasilitas SMA juga mengalami

kekurangan sebanyak 12 unit. Oleh karena itu disarankan perlunya

dilakukan penambahan SD, SMP, dan SMA dan ruang kelas baik di

sekolah negeri maupun swasta. Diharapkan partisipasi dan peran aktif

dari pemerintah dan masyarakat untuk melakukan penambahan gedung

sekolah dengan segera.

2. Fasilitas kesehatan di Kota Dumai masih kurang mencukupi dan fasilitas

tenaga medis juga masih kurang memenuhi. Hendaknya pemerintah Kota

Dumai segera memperhatikan hal tersebut. Pemerintah Daerah Kota

Dumai juga perlu mempertimbangan secara baik kesesuaian antara

jumlah penduduk dengan jumlah fasilitas yang dibutuhkan sehingga tidak

terjadi kekurangan bahkan kelebihan fasilitas agar sesuai dengan yang

diharapkan.
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3. Pemerintah hendaknya mengatur pembangunan fasilitas pelayanan sosial

ekonomi dengan bertumpu pada kebutuhan penduduk, karena di satu sisi

ada beberapa fasilitas yang dibangun jauh melebihi kriteria kebutuhan

yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti fasilitas perekonomian,

sehingga menyebabkan kurang optimalnya penggunaan fasilitas

sedangkan sebagian besar fasilitas pendidikan dan kesehatan kekurangan

sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam penggunaan fasilitas.


