
77 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, penulis mencoba 

memberikan kesimpulan yang berhubungan pemberian pinjaman pada Bagian 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru  

1 PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru merupakan Perusahaan 

yang dimiliki oleh BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak 

dibidang perkebunan, komoditas andalannya adalah kelapa sawit dan 

karet, dan PTPN V wajib melakukan pembinaan kepada usaha kecil, 

menengah dan koperasi yang berada disekitar perusahaan. 

2  Bagian PKBL PTPN V adalah bagian yang mengelola pembinaan tersebut 

dengan adanya program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. 

3 Prosedur dan persyaratan yang ditetapkan PT. Perkebunan Nusantara V 

(Persero) dianggap telah sesuai dengan teori yang ada. Suku bunga yang 

ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) juga tidak 

memberatkan mitra binaan. 

4 PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) tidak hanya memberikan pinjaman 

tetapi juga melakukan pembinaan kepada mitra binaan. 
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4.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian, 

penulis hanya memberikan saran sebagai refrensi dan bahan pertimbangan 

dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam menjalankan program 

kemitraan dan bina lingkungan selanjutnya dimasa yang akan datang, yakni: 

1. Sebaiknya dalam mengambil keputusan menerima atau menolak suatu 

permohonan pinjaman dana, pihak PKBL khususnya bagian kemitraan 

lebih memperhatika proses penganalisan pinjamn agar tidak adanya 

pinjamn yang mengalami macet. 

2. Diharapkan pihak PKBL dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai 

dengan kreteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan pemberian pinjan, 

sehingga sisitem informasi bisa berjalan dengan baik agar menghindari 

hal-hal  yang tidak dinginkan seperti kemacetan dalam pegembalian 

pinjaman dana program kemitraan. 

3. Di harapkan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) lebih aktif lagi 

mensosialiasikan atau menginformasihkan kepada seluruh masyarakat 

tentang program kemitraan ini, agar masyarakat mengetahui dan paham 

bahwa program ini sangat bagus dan sangat bisa membantu pendanaan 

usaha mereka, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

program ini 

4. Sebaiknya pembinaan kepada mitran binaan dilakukan dengan sedikit 

ketat atau sangat diawasi supaya usaha yang telah diberi pinjaman 

memang berkembang dan berhasil sehingga tujuan dari program ini 

tecapai yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan. 
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5. Jika ada persyaratan yang sedikit memberatkan calon mitra binaan, agar 

sedikit di permudahkan, karena calon mitra binaan tidak semuanya 

mengerti dengan surat atau sebagainya dan tidak semuanya juga memiliki 

pendidikan yang baik sehingga sedikit sulit untuk memahami tentang 

persyaratan tersebut. 

6. Dan diharapkan kepada pelaksana program kemitraan ini supaya terus 

membantu masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman karena program 

ini sangat membantu bagi mereka yang ingin berusaha 

 

     


