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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap strategi pembangunan dalam 

upaya peningkatan kesejahteraan petani di desa Pollo kecamatan Amanuban Selatan 

kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 secara umum dapat di simpulkan bahwa 

strategi pembangunan yang ada di desa Pollo cukup baik. Hal ini dapat di lihat dalam 

rincian aspek Program sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan mengukur kondisi dimana setiap individu mampu secara 

fisik dan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman dan 

bergizi bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Pemenuhan kebutuhan pangan penduduk 

secara merata dengan harga yang terjangkau juga dapat berpengaruh pada daya beli 

masyarakat desa sehingga ketersediaan pangan yang mencakup aspek produksi, 

cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan haruslah berfungsi 

untuk menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa baik 

dari sisi jumlah, kualitas, keragaman maupun keamanannya.  
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2. Program Pengembangan Agribisnis 

Peningkatan peran strategis dalam pengembangan agribsinis dengan daya 

dukung lingkungan dan sumber daya yang tersedia merupakan salah satu upaya 

menumbuh kembangkan kegiatan usaha tani. Untuk mendukung kegiatan usaha tani 

di desa, modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain 

tanah, tenaga kerja dan sumber daya alam. Oleh karena itu program pengembangan 

agribisnis merupakan fasilitas bantuan modal usaha untuk petani dalam upaya 

pemberdayaan petani guna menumbuh kembangkan usaha agribisnis untuk 

mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa. 

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

Kesejahteraan dapat di dekati dengan cara menghitung seberapa besar 

pengeluaran yang di lakukan seseorang atau rumah tangga untuk kebutuhan pangan 

dan sandang, serta kebutuhan lainnya dalam waktu tertentu. Beragam cara dan 

strategi yang di tempuh oleh setiap individu dan atau rumah tangga untuk mencapai 

tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya, termasuk di dalamnya untuk 

memenuhi kebutuhan kecukupan pangannya, seorang petani atu rumah tangga tani 

yang berpikir bagaimana dapat menggunakan sumberdayanya untuk dapat 

memperoleh hasil produksi sebanyak-banyaknya akan di konsumsi dan sebagian di 

simpan pada saat-saat tidak ada panen. 
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6.2 Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, yang berkaitan dengan strategi 

pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di desa Pollo kecamatan 

Amanuban Selatan kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018, maka saran penulis 

berupa : 

1. Program ketahan pangan yang sedang berjalan, harusnya masyarakat tetap 

melaksanakan program tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak 

dan stok tambahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di musim tidak 

panen . 

2. Dalam program pengembangan agribisnis masyarakat diharapakan lebih giat 

menggunakan fasilitas modal yang di sediakan untuk bisa di manfaatkan 

sebaik-baiknya dengan mengolah produk-produk lokal yang dapat di 

perdagangakan sebagai modal tambahan.  

3. Upaya peningkatan kesejahteraan petani di harapkan untuk setiap KK 

memiliki administrasi kependudukan yang lengkap, sehingga pelayanan 

bantuan seperti bantuaan rumah layak huni dan penerangan bisa tepat sasaran. 
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