
109

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat partisipasi petani dalam program Prima Tani di Desa Bangunsari

Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran termasuk belum optimal

dengan jumlah petani yang berperan secara aktif baru mencapai 29,2

persen dalam kegiatan yang diadakan Prima Tani.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi petani dalam

program Prima Tani di Desa Bangunsari Kecamatan Negeri Katon

Kabupaten Pesawaran adalah tingkat pendidikan formal, tingkat

pengetahuan terhadap program Prima Tani, tingkat keberanian mengambil

risiko, tingkat kekosmopolitan dan status sosial; sedangkan luas lahan

garapan tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi petani dalam

Program Prima Tani di Desa Bangunsari Kecamatan Negeri Katon

Kabupaten Pesawaran.

3. Keberhasilan program Prima Tani di Desa Bangunsari Kecamatan Negeri

Katon Kabupaten Pesawaran berdasarkan persepsi petani responden dapat

dibuktikan sebagai berikut :
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a. Dari 82 petani responden menunjukkan bahwa semua responden setuju

dan berpendapat bahwa Prima Tani dapat mempercepat penyebaran

dan adopsi inovasi teknologi pertanian.

b. Sebagian besar atau 89 persen (73 petani responden) setuju dan

berpendapat bahwa dengan adanya Prima Tani dapat meningkatkan

pendapatan mereka, namun dari aspek kesejateraan hidupnya belum

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan , sedangkan  9

petani responden (11 persen) berpendapat bahwa adanya program

Prima Tani tidak berdampak pada pendapatan dan kesejateraan

hidupnya.

c. Semua responden setuju dan berpendapat bahwa Prima Tani dapat

menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan melestarikan

lingkungan (menganjurkan penggunaan pupuk organik dan

mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan

dalam mengelola usahataninya).

B. Saran.

1. Untuk meningkatkan partisipasi petani di Desa Bangunsari sebaiknya

BPTP Lampung sebagai tim pelaksana dan Pembina program Prima Tani

dalam melakukan sosialisasi program maupun penyuluhan dan pelatihan

tidak hanya terfokus pada satu tempat, akan lebih baik apabila kegiatan

dilakukan bergantian di enam dusun yang ada di Desa Bangunsari,

sehingga informasi tentang program Prima Tani dapat sepenuhnya
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tersampaikan serta dapat mendorong petani disetiap dusun untuk ikut

berperan aktif dalam kegiatan program Prima Tani.

2. Koordinasi dalam kelompok tani harus lebih ditingkatkan, karena dengan

koordinasi yang baik oleh ketua kelompok tani kepada para anggotanya

memungkinkan para petani untuk ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan

yang diadakan Prima Tani.

3. Inovasi teknologi melalui integrasi tanaman (kakao, ubikayu) dan ternak

(sapi) yang diimplementasikan program Prima Tani di Desa Bangunsari

sejauh ini belum menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan para

petani.  Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani setelah

adanya program Prima Tani yang baru mencapai 2,76 persen.  Untuk itu

kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan berupa alat

maupun prasarana pendukung inovasi teknologi pertanian, agar nantinya

petani dapat secara optimal memanfaatkan inovasi teknologi yang

diberikan Prima Tani untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di

daerahnya masing-masing.


