
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan gambaran yang diperoleh oleh

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendanaan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian bertujuan untuk

mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran, dengan jalan

mehnyalurkan pendanaan berupa dana PUAP kepada masyarakat miskin

yang benar-benar membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya,

dalam hal ini ditujukan kepada masyarakat yang menjalankan usaha-usaha

produktif dibidang pertanian baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang

berorientasi pasar, selain mencapai tujuan dibidang pertanian juga

berbentuk moril yaitu memberikan pembinaan terhadap anggota pengguna

jasa dana PUAP agar dapat menjalankan usahanya dengan sebaik

mungkin.

2. Realisasi pencapaian tujuan yang dilakukan Balai Penyuluh Pertanian

terhadap anggota pengguna jasa dana PUAP dilakukan secara selektif,

agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan seefektif mungkin,

sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, Balai Penyuluh

Pertanianjuga melakukan pendekatan-pendekatan kepada pengguna jasa

berupa bimbingan dan pembinaan; melakukan pemupukan dan pengaturan

dana yang ada; membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha
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dengan pihak lain luar wilayahnya; serta memupuk rasa tanggung jawab

terhadap apa yang dilakukannya.

3. Dalam pandangan Ekonomi Islam apa yang telah dilakukan oleh Balai

Penyuluh Pertanian kepada anggota, yaitu menolong sesama itu sangat

dianjurkan dalam Islam. Namun, adanya pengembalian pinjaman yang

disertai dengan tambahan jasa tidak sesuai dengan syari’at Islam, karena

didalamnya terkandung riba, demikian juga anggota yang tidak memenuhi

amanah dalam pengembalian pinjaman, adalah bertentangan dengan

syari’at Islam.

4. Riba adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun

banyak secara ilegal. Riba ada 2 (dua) macam, pertama riba nasi’ah yang

mana didalamnya ada tambahan dari uang pokok, yang disebabkan adanya

tempo pembayaran sehingga pembayarannya ditambah, juga adanya bunga

sebagai syarat yang pasti dalam transaksi. Kedua, riba fadhl yaitu riba

yang disebabkan adanya pertukaran barang yang sejenis dengan takaran

yang berbeda.

B. Saran

Dari pemaparan diatas, ada beberapa sarana yang menurut penulis

perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada pemerintah dan instansi terkait supaya memberikan perhatian,

seperti mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para petani dalam

mengembangkan usaha pertanian dan pelatihan-pelatihan dalam



menjalankan usaha-usaha yang menunjang dan meningkatkan

kesejahteraan petani.

2. Diharapkan kepada anggota dan pengurus agar menjalankan tugas sesuai

aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga dana yang diberikan

pemerintah dapat berkembang dan tentunya akan berpengaruh terhadap

perekonomian petani dikecamatan Kampar Timur. Kemudian didalam

pengembalian pinjaman alangkah lebih baiknya jika tidak dikenakan uang

imbalan jasa.

3. Dan diharapkan kepada Balai Penyuluh Pertanian sistem bunga yang

diterapkan dalam pengembalian pinjaman saat ini, untuk kedepannya bisa

diganti dengan sistem bagi hasil (Mudharabah) atau akad-akad Syari’ah

lainnya yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.


