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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi dinas perkebunan dalam 

pemberdayaan masyarakat petani kelapa di Kecamatan Tempuling 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah: 

1. Sosialisasi Kegiatan 

Bahwasanya sosialisasi kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perkebunan 

belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sosialisasi yang diberikan 

oleh Dinas Perkebunan hanya kepada masyarakat yang mempunyai 

kelompok tani saja dan tidak kepada masyarakat petani kelapa lainnya 

atau masyarakat yang tidak mempunyai kelompok tani. 

2. Penyadaran Masyarakat 

Pada saat ini tidak adanya tindakan penyadaran dari Dinas kepada 

masyarakat dalam mengolah hasil panen perkebunan kelapa untuk 

dijadikan suatu produk yang baru agar dapat menambah pendapatan 

masyarakat petani kelapa.  

3. Pengorganisasian Masyarakat  

Dinas menganjurkan agar masyarakat membentuk suatu kelompok tani 

agar mempermudah dinas perkebunan memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat, akan tetapi masih ada sejumlah masyarakat yang tidak 

bergabung dengan kelompok tani. Hal dikarenakan minimnya kesadaran 

dari masyarakat untuk bergabung membuat kelompok tani, hal ini juga 
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disebabkan kurangnya himbauan dari dinas kepada masyarakat untuk 

membuat kelompok tani.  

4. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan ini sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari pelatihan-

pelatihan yang diberikan oleh dinas perkebunan sudah memberikan 

dampak yang baik kepada masyarakat kelompok tani, begitu pula 

sebaliknya masyarakat yang tidak mempunyai kelompok tani tentunya 

tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan dari dinas perkebunan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi dinas perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat petani 

kelapa di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir belum mampu 

memberdayakan masyarakat petani kelapa, dapat dilihat dari indikator 

sosialisasi kegiatan dan pada indikator penyadaran masyarakat belum sesuai 

dengan tujuan yang sudah dibuat dan kurangnya memberikan sosialisasi 

secara langsung kepada masyarakat dari dinas perkebunan serta kurangnya 

penyadaran dari masyarakat dalam mengolah hasil panennya untuk 

dijadikan suatu produk yang baru agar dapat menambah pendapatan 

masyarakat. 
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6.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka 

peneliti akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang 

kiranya ditanggapai untuk dapat mempertimbangkan sebagai bahan 

masukan, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Dinas Perkebunan  

Diharapkan kepada Dinas Perkebunan dalam pemberdayaan 

masyarakat petani kelapa agar melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya dengan masyarakat 

yang mempunyai kelompok tani saja, melainkan kepada masyarakat 

yang tidak mempunyai kelompok tani, agar perkebunan di Kecamatan 

Tempuling mempunyai mutu kelapa yang bagus dan berkualitas. 

Penulis juga berharap kepada dinas perkebunan untuk memberi 

penyadaran kepada masyarakat untuk ikut serta membentuk kelompok 

tani agar mempermudah dinas perkebunan memberikan penyuluhan 

dan masukan-masukan tentang bagaimana merawat perkebunan 

mereka. 

2. Masyarakat Anggota Kelompok Tani  

Diharapkan kepada masyarakat yang mempunyai kelompok tani agar 

bisa mengajak kepada masyarakat yang belum mempunyai kelompok 

untuk ikut membuat kelompok tani agar bisa mendapatkan bantuan 

dari Dinas Perkebunan. 
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3. Masyarakat Petani Kelapa 

Kepada masyarakat petani kelapa agar ikut serta membuat kelompok 

tani agar mempermudah urusan di dinas perkebunan untuk 

mendapatkan bantuan, seperti pupuk, bibit kelapa dan bantuan alat 

berat (eskavator) untuk membuat parit anak agara dapat mengairi 

perkebunan dan mempermudah panen petani. Selain itu diharapkan 

kepada masyarakat agar mampu berkreasi dan berinovasi dalam 

pengelolaan hasil panen perkebunan kepala untuk dijadikan suatu 

produk yang dapat diberdayakan. 

 


