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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pemahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus khususnya dalam Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura telah berperan untuk Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah dari dua peran yaitu dalam pengelolahan Sub 

Terminal Agribisnis (STA) yaitu Upaya pemerintahan untuk meningkatkan 

posisi tawar petani dilakukan degan memfasilitasi pembangunan dan 

pemberdayaaan sarana dan prasarana bagi petani / kelompok tani (Poktan) 

/gabungan kelompok tani ( gapoktan ) melalui pembangunan Sub Terminal 

Agribisnis ( STA ) yang berada di daerah sentra produksi pertanian. Untuk 

Kabupaten Tanggamus Sudah Dibangun Sub Terminal Agribisnis (STA) 

gisting. Serta pengelolahan Lahan Sawah Tadah Hujan yaitu Sawah lahan 

tadah hujan adalah sawah yang mendapatkan air hanya pada saat musim 

hujan sehingga sangat tergantung pada musim. Sawah tadah hujan ditanami 

dengan padi. Di Kabupaten Tanggamus ini terdapat lahan tadah hujan yang 

bertempatan di Negri Agung Talang padang sebesar 2 H dengan di ketuai 

oleh bapak Agus Sopian (UPT Talangpadang). 
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2. Adanya Faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah 

Kabupaten tanggamus terhadap peran Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura yaitu : 

a. Kelalaian Wajib Retribusi Telat Membayar Kios Pelaksanaan 

pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus yangbertujuan secara umum untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,dengan salah satu langkah awal 

adalah memperhatikan salah satu pasar yang ada di Kabupaten 

Tanggamus yaitu Pasar Sayuran Gisting Atas. 

b. Kondisi Tingkat Keuntungan Penjualan Rendah Pada Dasarnya Pasar 

sayuran Gisting Atas ini belum ramai akan pembelinya, sehingga para 

penjual malas akan membayar wajib Retribusi yang sudah di tentukan, 

karna mereka berfikir lebih besar uang yang di keluarkan untuk 

penyewaan kios dari pada penjualannya yang laku akan konsumen yang 

membelinya. 

c. Lamanya Panen Sawah Lahan Tadah Hujan faktor penghambat yang 

mengacu lamanya panen sawah tadah hujan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah, karena dalam hal ini petani akan menyetorkan 

wajib Retribusi kepada pemerintah tergantung akan panen pertahunnya 

dan banyaknya penen yang di dapat pertahunnya. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari penulis adalah: 

1. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus lebih bijak dalam 

pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Sawah Lahan Tadah Hujan 

agar lebih berfokus kepada fungsinya dengan cara pemasaran dan pengolahan 

yang strategis lagi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus mengadakan 

sosialisasi pedagang dan petani untuk menyadarkan akan wajib Retribusi 

adaya Sub terminal Agribisnis ( STA ) dan Sawah Lahan Tadah Hujan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

3. Perlunya konsistensi dari Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura terhadap penyewa kios di pasar untuk membayar uang sewa 

dengan tepat waktu karna hal ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap 

Kabupaten Tanggamus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


