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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-

saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan bagi pemerintah

Kabupaten Kampar Khususnya Di Kecamtan Kuok Desa Kuok dapat memberikan

perubahan dan perbaikan untuk kedepannya.

6.1. Simpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian mengenai Peran Balai Penyuluhan

Pertanian Kecamatan Kuok Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Petani

Jeruk Manis di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai

berikut:

1. Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis di Desa

Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat dikatakan belum

maksimal. Ditandai dengan masih terdapat banyak masyarakat

petani jeruk manis yang kurang peduli dengan kegiatan yang

diadakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian  Kecamatan Kuok

tersebut. Selanjutnya masih terdapat banyak masyarakat petani

jeruk manis yang kurang mengikuti saran-saran dan petunjuk yang

diberikan oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok.

Dan belum maksimalnya balai penyuluhan pertanian dalam
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memberikan akses pemasaran hasil usaha untuk petani jeruk manis.

Kemudian juga belum maksimalnya balai penyuluhan pertanian

dalam memeberikan bantuan usaha terutama bantuan stimulan

modal dan tempat usaha.

2. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan atau pekerjaan barang tentu

akan ditemukan kendala-kendala yang membuat sebuah kegiatan

atau pekerjaan itu sulit dilaksanakan secara maksimal. Pada peran

balai penyuluhan pertanian kecamatan kuok dalam meningkatkan

kesejahteraan ekonomi petani jeruk manis Di Desa Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Ini kendala utamanya yaitu

dana, dimana biaya operasional penyuluhan masih kurang sehingga

sarana dan prasarana untuk penyuluhan kurang memadai. Kendala

selanjutnya yaitu pengetahuan, dimana sumber daya masyarakat

petani jeruk manis kurang berkompetansi sehingga tidak bisa

melaksanakan dengan baik petunjuk dan saran-saran penyuluhan

yang diberikan oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanin Kecamatn

Kuok. Kemudian kendalanya yaitu kurangnya bemberian akses

pemasaran hasil usaha, dimana pemberian akses pemasaran yang

diberikan oleh balai penyuluhan pertanian masih kurang sehingga

masyarakat petani jeruk manis memasarkan hasil uasahanya

dengan upayanya sendiri dengan menjual hasil pertanian buah

jeruk manis di pasar-pasar tradisional.
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6.2. Saran

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini

menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar lebih memproritaskan

dukungan dana untuk pelaksanann kegiatan Balai Penyuluhan

Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani jeruk

manis agar kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang

diinginkan.

2. Kepada Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kuok agar

lebih maksimal dalam  melaksankan penyuluhan bagi masyarakat

petani jeruk manis di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten

Kampar.

3. Kepada masyarakat petani jeruk manis di Desa Kuok Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar agar selalu memperhatikan dan

meningkatkan kemampuan dalam budidaya tanaman jeruk manis

yang telah disuluhkan oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian

Kecamatan Kuok.


