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 V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian, adapun kesimpulan dari rumusan 

masalah dijelaskan sebagai berikut: 

a. Bentuk pemberdayaan ekonomi petani melalui Program Kebun Kelapa Sawit 

Rakyat pada Kelompok Tani Sukses Bersama di Desa Zed Kecamatan Mendo 

Barat Kabupaten Bangka yaitu: berupa pengembangan kapasitas dan 

aksebilitas meliputi pengembangan pengetahuan dalam bentuk sosialisasi 

calon petani pemilik lahan, pembinaan teknis perkebunan sawit dan 

pembinaan Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen 

Kemitraan (SKEBMK) serta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 

(SLPHT) dan pengorganisasian masyarakat. 

b. Dampak sosial yang dirasakan Kelompok Tani Sukses Bersama memberikan 

dampak positif bagi kelompok tani yakni:  

1) Dampak pendidikan adanya Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat bagi 

Kelompok Tani Sukses Bersama, yakni petani dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan tentang kelapa sawit dan minat petani untuk 

mensekolahkan anaknya lebih tinggi, karena dari pendapatan program petani 

menabung untuk keperluan dan biaya sekolah anak kedepannya.  

2) Dampak proses sosial yang dirasakan petani ketika mereka bergabung 

dalam program ini yaitu petani saling memberikan informasi dan saling 

membantu di dalam perkebunan anggota, serta saling bekerjasama dalam 

membangun Kelompok Tani Sukses Bersama dengan membuat program 

simpan pinjam untuk Anggota Kelompok Tani Sukses Bersama. 

3) Gaya hidup kelompok Tani Sukses Bersama ketika bergabung dalam 

program KKSR yakni petani bisa membeli pakaian baru bukan hanya ketika 

waktu lebaran, membeli baju dalam bentuk tunai serta biaya makan sehari-

hari semakin bertambah karena keinginan petani serta keluarga untuk makan 

lebih tinggi. 
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 Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh Kelompok Tani Sukses 

Bersama juga memberikan dampak positif meliputi: pendapatan Tahun 2019 

dengan pendapatan dari program meningkat sebesar 40%. Pendapatan petani 

Tahun 2014 dengan pendapatan dari program meningkat 38%. Sedangkan 

aktivitas lapangan kerja meliputi 13 anggota kelompok tani membuka upah 

kepada masyarakat diperkebunan milik anggota dan 12 anggota tidak 

membuka aktivitas lapangan kerja. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan dari hasil penelitian adapun saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Kelompok Tani Sukses Bersama harus lebih intensif dalam merawat 

kebun kelapa sawit agar produktivitas yang dihasilkan selalu optimal 

sehingga tidak mengalami penurunan kualitas buahnya. 

2. Bagi Pemerintah Daerah yaitu untuk memberikan pengetahun yakni 

pengetahuan diluar komoditi kelapa sawit, sehingga petani dapat berusatani 

diluar komoditi kelapa sawit. 

3. Bagi Perusahaan yaitu untuk selalu mendampingi, membina, dan selalu 

memantau kondisi kelapa sawit petani agar pendapatan yang dihasilkan dari 

kelapa sawit dapat lebih meningkat dibanding sebelumnya sehingga petani 

dapat dengan mudah memenuhi gaya hidupnya.                     .


	COVER
	PENDAHULUAN
	TINJAUAN
	METODOLOGI
	HASIL DAN
	SIMPULAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

