
66 
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti di atas maka dapat disimpulkan. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat di Kampung 

Tanjung Mas Makmur yaitu: 

 

1. Pendidikan 

Pendidikan bagi masyarakat Kampu.ng Tanjug Mas Makmur mengalami 

perubahan sejak di bangunnya Kota Terpadu Mandiri baik dari jumlah sarana 

pendidikan dan jumlah anak/orang yang melanjutkan ke pendidikan yang 

lebihtinggi. Sarana pendidikan pada awal-awal transmigrasi itu hanya ada 

bangunan sekolahan SD saja yang menyebabkan masyarakat sana pendidikannya 

rendah dan mutu pendidikannya pun pada waktu itu rendah tetapi sejak di 

bangunya Kota Terpadu Mandiri di Kampung Tanjung Mas Makmur di bangun 

pendidikan dari PAUD sampai dengan SMA/sederajat dan rencana ada 

Universitas Terbuka, adanya pembangunan pendidikan di Kampung Tanjung Mas 

Makmur merubah pendidikan masyarakat di Kampung Tanjung Mas  makmur 

lebih baik. 
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2. Perekonomian 

Perekonomian masyarakat Kampung Tanjung Mas Makmur mengalaami 

perubahan pada awal transmigrasi masyarakat Kampung tanjung Mas Makmur itu 

sangat tergantung dengan bantuan pemerintah, pada waktu itu di bantu pemerintah 

selama 9 bulan sehingga perekonomian masyarakat sangat rendah dan pada waktu 

itu rata-rata mata pencaharian masyarakat Kampung Tanjung Mas Makmur tani 

dan buruh tani. Tetapi sejak adanya kota Terpadu Mandiri Di kampung Tanjung 

Mas Makmur di bangun pasar, pusat bisnis, pendidikan dan perusahaan sehingga 

mata pencaharian masarakat Kampung Tanjung Mas Makmur beragam, tadinya 

rata-rata pekerjaannya tani dan buruh tani sekarang  pegawai negeri sipil,  

guruhonor, pedagang, penjahit, montir, sopir, tukang kayu, tukang batu, 

pandebesi, dan industri rumahtangga. Beragamnya matapencaharian masarakat 

Kampung Tanjung Mas Makmur merubah perekonomian masyarakat Kampung 

Tanjung Mas Makmur lebih baik. 

 

3. Hukum 

Hukum yang berjalan di Kampung Tanjung Mas Makmur itu sang berbeda waktu 

pertama kali datang dan setelah adanya Kota Terpadu Mandiri.  Pada waktu 

pertamakali transmigrasi di Kampung Tanjung Mas Makmur masyarakat masih 

menggunakan hukum-hukum adat yang mereka bawa dari tempat tinggal 

sebelumnya dan hukum yang berjalan di negarakita tetapi setelah adanya Kota 

Terpadu Mandiri ada hukum lain yaitu hukum yang mengatur tentang Kota 

Terpadu Mandiri seperti aturan tentang sewa ruko dan pertanian. 
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4. Teknologi 

teknologi yang di gunakan masyarakat Kampung Tanjung Mas Makmur saat  

pertamakali transmigrasi sangat sederhana dan bahkan sangat minim sekali 

teknologi yang ada di kampung tanjung mas makmur itu hanya radio dan, sepeda 

setelah di bangun Kota Terpadu Mandiri yang mengubah kawasan dari kondisi 

pedesaan menjadi perkotaan menyebabkan masuknya teknologi moderen yang 

cepat seperti alat komonikasi seperti handphone (HP), alat transportasi seperti 

montor, bajak sawah, dan alat penggiling padi, jadi yang tadinya masyarakat 

menggunakan teknologi yang sederhana sekarang menggunakan  teknologi 

moderen, sehingga menyebabkan perubahan teknologi yang di gunakan pada 

masyarakat Kampung Tanjung Mas makmur.  

 

B. Saran 

Berhubungan  dengan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul 

Tinjauan Historis Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kampung Tanjung Mas 

Makmur Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Tahun 1995-2012 ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya:  

1. Pembangunan KTM secara fisik sudah hampir mencapai seratus 100 

persen tapi menjadi polemik karena kualitas bangunan seperti bangunan 

ruko yang sempit, bangunan pasar lantai nya sudah retak-retak, dan 

jembatan mulai retak sehingga memerlukan perbaikan. 

2. Difungsikannya serta digunakan sesuai fungsi  bangunan-bangunan seperti 

pusat bisnis yang sekarang di gunakan untuk sekolah SMK, di 

fungsikannya kantor pengelolahan KTM, dan rumah pintar. 
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3. Sungai yang kotor karena limbah kulit kayu yang di buang di sungai itu 

harus di bersihkan. 

4. Harapanya kepada masyarakat Mesuji, Khususnya Masyarakat Kampung 

Tanjung Mas makmur, bisa menjaga dan melestarikan setiap kebudayaan 

yang ada , agar tidak berubah dan di tinggalkan karena adanya perubahan 

dari kawasan pedesaan kekawas perkotaan. 

5. Kepada pihak yang terkait baik itu pemerintah setempat dapat 

mempublikasikan Kota Terpadu untuk menjadikan tarik wisatawan karena 

kawasan Kota Terpadu Mandiri Mesuji sangat  berpotensi untuk tempat 

pariwisata lokal karena tempat yang sangat mendukung. 

6. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti, pembaca dan 

masyarakat. Agar dapat saling membuka wacana untuk penelitian lebih 

lanjut.     

 

 


