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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar)  maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa Ranah Baru 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dikategorikan Cukup 

Baik dengan persentasenya 63,10%. 

2. Walaupun Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 

(PUAP) Di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar (Studi Kasus Di Desa 

Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar) sudah Cukup Baik tetapi 

di sini masih terjadinya hambatan terutama yaitu wilayah kampar yang cukup 

luas, kurangnya pendampingan dari penyuluh pendamping, sehingga 

masyarakat yang mendapatkan bantuan PUAP tidak memiliki pengalaman 

sehingga modal yang telah diberikan tidak bermanfaat terhadap usaha yang 
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mereka lakukan, disamping itu rendahnya intesintas pendampingan dari pihak 

penyelia mitra tani (PMT), tingkat SDM pengurus Gapoktan yang masih 

rendah dan belum tertata dengan baik, masih adanya petani anggota Gapoktan 

yang meminjam dana PUAP belum menggunakan dana sesuai dengan rencana 

usahanya., adanya watak/karakteristik dari pada anggota Gapoktan yang 

kurang menyadari bahwasanya dana BLM-PUAP harus dicicil sampai 

pelunasan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat petani dalam 

membayar tanggungan pinjaman di Gapoktan sehingga sering terjadi 

tunggakan dan ada usaha yang tidak berkembang.  

6.2 SARAN 

Dari hasil studi kasus diatas agar dana BLM-PUAP ini dapat terealisasi sesuai 

harapan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penyediaan modal 

usaha tani penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah agar bisa memberikan penyuluhan keseluruh 

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) karena penyuluhan sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

2. Diharapkan agar pendampingan dari penyuluh pendamping lebih ditingkatkan 

karena penyuluh pendamping sangat dibutuhkan dalam Gapoktan dan 

diharapkan pemerintah memberikan anggaran. 

3. Diharapkan intesintas pendampingan dari pihak penyelia mitra tani (PMT) 

ditingkatkan. 
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4. Diharapkan Tingkat SDM pengurus Gapoktan membaik karena masih rendah 

dan belum tertata dengan baik. 

5. Masyarakat anggota Gapoktan PUAP meminjam dana PUAP harus sesuai 

dengan rencana usahanya. 

6. Diperlukan penyuluhan kepada anggota PUAP karena adanya 

watak/karakteristik dari pada anggota Gapoktan yang kurang menyadari 

bahwasanya dana BLM-PUAP harus dicicil sampai pelunasan. 

7. Diharapkan kepada anggota Gapoktan PUAP dapat meningkatkan kesadaran 

anggota petani dalam pengembalian pinjaman. 


