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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.     Kesimpulan 

Melalui penelitian yang dilakukan dalam perancangan ini, pertanian merupakan 

sektor penting dalam keamanan pangan di  Indonesia. Karena itu sektor pertanian yang 

terus bertambah luas lahannya perluh di imbangi dengan peningkatan kesejahteraan para 

pekerja petani untuk meningkatkan pemasaran prodak-prodak Indonesia. Karena dengan 

tercukupinya kebutuhan pangan Indonesia dari hasil kerja para petani Indonesia, tidak 

hanya mampu menjaga keamanan pangan Indonesia, juga menjaga keamana harga bagi 

masyarakat dan kesejahteraan para petani Iindonesia.  

Dengan latar belakang sektor pertanian tersebut, Gowokpos yang merupakan 

daerah pertanian di lereng gunung merapi , Jawa Tengah ini mengalami permasalahan yang 

sama dialami pada persoalan di sektor pertanian yang mengakibatkan kurangnya 

kesejahteraan para petaninya, akibat sulitnya pemasaranan prodak mereka kepada 

masyarakat.  

Karena itu melalui perancanagn yang didukung oleh pemerintah dan usaha 

masyarakat untuk bergerak maju dan berkembang, para petani khususnya Gowokpos 

mampu mengembangkan usaha dan modal mereka untuk bisa memasarkan prodak mereka 

kepada masyarakat tanpa adanya perantara. Selain itu dengan keunggulan – keunggulan 

baik prodak dan media pemasaran yang tepat tidaknya hanya mampu membantu petani 

terhubung kepada masyarakat, namun membantu masyarakat dalam membantu memenuhi 

kebutuhan hidup mereka lebih praktis melalui media ( aplikasi ) yang dekat dengan mereka. 

Sehingga tidak hanya para petani yang memiliki pasar untuk memasarkan prodak mereka, 

namun masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan sayuran yang berkualitas dan praktis.  

Perancangan ini juga bisa menjadi media percontohan untuk daerah -daerah laninya 

yang mengalami permasalah pertanian , baik kurangnya kesejahteraan petaninya, 

kurangnya pemasaran dan pengembangan, sehingga mampu membantu daerah - daerah 

pertanian lainnya agar mampu bergerak maju untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. 
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V.2.     Saran 

Pada perancangan ini,  penulis memberikan sarana, diantaranya : 

Bagi pemerintah , baik kementerian pertanian maupun pemerintah daerah setempat. 

Perluhnya dukungan serta pemberian edukasi dan pendataan yang tepat mengenai 

persoalan yang terjadi di masyarakat petani. Sehingga kedepannya, diharapkan 

permasalahan yang dialami para petani mampu terselesaikan dan diwaspadai sehingga tidak 

menyebabkan ketidaksejahteraan di tengah masyarakat petani daerah. Selain itu dengan 

adanya hubungan dan saling mendukung baik pemerintah dan para petani, keamanan 

pangan Indonesia akan jauh lebih baik sehingga masuknya prodak-prodak dari luar semakin 

berkurang, dan prodak -prodak pertanian petani Indonesia dapat tersebar merata di seluruh 

Indonesia. 

Bagi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam keamanan dan pemenuhan 

kebutuhan pangan di Indonesia.  Diharpakan masyarakat memiliki kesadaran akan 

pentingnya keamanan pangan Indonesia dan kepedulian terhadap kesejahteraan para petani 

daerah dengan menggunakan dan mendukung prodak-prodak pertanian Indonesia sebagai 

prioritas pemenuh kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat Indonesia. 

 Penulis dengan perancangan ini juga berharap, adanya dukungan dan masukan dari 

berbagai pihak untuk menjadikan Latani Gowokpos sebagai media yang mampu membantu 

masyarakat petani dalam meningkatkan dan mengambangkan pemasaran usaha tani 

mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 


