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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profil Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 

Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 

(PUAP) di Kabupaten Tulungagung berdasarkan penelitian di tiga wilayah 

keterwakilan sudah berjalan sesuai prosedur petunjuk teknis yang dikeluarkan 

kementerian pertanian, dengan adanya pengetahuan masyarakat petani dan 

pengurus gapoktan mengenai: a) Tujuan utama dari program PUAP adalah 

memberikan kemudahan fasilitas permodalan bagi para petani yang 

kekurangan modal dalam mengelola usaha taninya dengan akses yang sangat 

mudah melalui gapoktan sebagai pelaksana program PUAP, b) Tahap-tahap 

proses pengajuan dan penetapan gapoktan calon penerima dana program 

PUAP telah sesuai dengan pedoman PUAP tahun anggaran 2015. 

2. Praktik dan Realitas Program PUAP dalam Meningkatkan Pendapatan 

Petani di Kabupaten Tulungagung 

Praktik dan realitas program Pengembangan Usaha Agribisnis 

Pedesaan (PUAP) dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu meliputi: a) 

Pemanfaatan program PUAP di wilayah penelitian rata-rata masih digunakan 

untuk usaha simpan pinjam saja. Belum ada pengembangan usaha lain yang 
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dikelola. Tetapi antusiasme dari petani anggota juga cukup baik dengan 

menggunakan fasilitas pinjaman modal dari program PUAP tersebut. 

Pelaksanaan program PUAP di kabupaten Tulungagung termasuk kategori 

berhasil, b) Dengan adanya program PUAP pendapatan petani sedikit 

meningkat dari pada sebelum menggunakan dana pinjaman program PUAP. 

Petani di mudahkan dalam fasilitas pinjaman modal sehingga modal pribadi 

yang dikeluarkan petani relatif sedikit, sehingga bisa di gunakan untuk 

kebutuhan yang lain. Teknik cara pengelolaan usaha tani yang dimiliki petani 

juga sangat berpengaruh dalam peningkatan produktifitas dan pendapatan 

petani, sehingga peran penyuluh pertanian juga sangat penting dalam 

mendampingi petani dalam mengelola usaha taninya agar memperoleh hasil 

yang maksimal. 

 

B. Saran 

1. Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertaian Lapangan diharapkan bisa 

mendampingi dan membina secara serius dan maksimal mengenai 

pengelolaan dana program PUAP. 

2. Memaksimalkan seluruh dana program PUAP pada masing-masing 

gapoktan dengan baik. Tidak hanya dibuat untuk simpan pinjam saja tetapi 

juga untuk usaha-usaha bersama lainnya agar dananya berkembang dan 

bermanfaat. 

3. Seluruh masyarakat petani diharapkan agar ikut serta dalam program 

PUAP tersebut, dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. 




