
 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan mengenai pelaksanaan 

program BLBU di Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan Pelaksanaan BLBU di Kecamatan Purbolinggo, secara 

keseluruhan ditinjau dari segi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan 

waktu, dan ketepatan bentuk termasuk dalam kategori efektif.  

2. Berdasarkan pengukuran variable pelaksanaan program ini dengan tingkat 

persentase sebesar 73,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program 

 Ini berjalan dengan efektif. 

3. Dengan adanya Program BLBU di Kecamatan Purbolinggo ini membantu 

petani padi di daerah ini dalam penyediaan benih padi unggul bermutu.  

4. Pemberian benih padi (BLBU) memberikan    pengaruh positif kepada petani 

padi,kelompok tani, di Kecamatan Purbolinggo. 

5.  Bantuan Langsung Benih Unggul ini membantu dalam mengurangi biaya 

produksi padi, walaupun dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif tetapi 

produktifitas menurun. Hal ini terjadi karena hasil produksi padi ditentukan 

juga oleh faktor alam dan sistem irigasi di daerah tersebut. 
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B.  Saran 

 

Dari hasil uraian-uraian dan kesimpulan diatas, diberikan beberapa pemikiran 

yang kiranya dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian 

efektivitas pelaksanaan Program BLBU di Kecamatan Purbolinggo sebagai 

berikut : 

1. Agar pihak petugas BLBU tidak membebankan biaya operasional kepada 

 Petani penerima BLBU sehingga petani dapat menerima subsidi BLBU secara 

 Penuh tanpa adanya baiaya tambahan yang harus dikeluarkan. 

2. Agar pihak petugas BLBU selalu memeriksakan kondisi benih BLBU yang  

Akan diberikan kepada petani agar  tidak ada petani yang menerima benih     

BLBU dengan kondisi rusak. 

3. Agar pihak petugas BLBU lebih merata dalam pembagian jumlah benih 

 BLBU dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan BLBU sehingga petani 

Dapat memperoleh benih BLBU dengan jumlah yang sesuai dengan 

ketentuan program. 

4. Agar pihak petugas BLBU dapat memberikan benih BLBU sesuai dengan 

 waktunya. 

5. Agar pihak petugas BLBU lebih aktif lagidalam mensosialisasikan program 

 BLBU kepada petani agar petani mendapatkan informasi secara lengkap 

 Mengenai adanya bantuan tersebut,serta lakukan pelatihan dan pendampingan 

kepada petani padi di Kecamatan Purbolinggo. 

6. Agar para petani dapat menggunakan benih padi sesuai ketentuan yang       

ditetapkan agar hasil produksi dan produktifitas meningkat. 

 


