
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

A.  Kesimpulan  

1.  Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Strategi pengembangan produksi padi dalam meningkatkan ketahanan pangan yang ada di 

Kabupaten Boalemo memiliki strategi sebagai berikut : Kekuatan yaitu letak wilayah 

kabupaten boalemo yang strategis, adanya perluasan areal  dan peningkatan intesitas luas 

penanaman, adanya program penerapan model SL-PTT, adanya penyediaan benih dari 

pemerintah, Tingginya konsumsi pangan dari tahun ketahun. Kelemahan yaitu kekurangan 

tenaga tanam yang dimiliki, masih menggunakan tenaga kerja manual berusahatani, 

terbatasnya sarana dan prasarana untuk tanaman padi, harga beras yang tidak dapat 

dijangkau oleh masyarakat. Peluang yaitu komoditi padi sebagai sektor unggulan pertanian 

di kabupaten boalemo, tersedianya lembaga pendukung usahatani padi, pengetahuan dan  

keterampilan SDM masih bisa ditingkatkan, alih komoditi dari tadah hujan ke irigasi, 

dukungan penganggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Ancaman yaitu 

dampak fenomena iklim, dan peningkatan populasi hama/penyakit. 

2. Strategi pengembangan produksi padi dalam meningkatkan ketahanan pangan di 

Kabupaten Boalemo berada pada kuadran 1 dan 2, dimana kuadran 1 yaitu mendukung 

strategi yang agresif atau strategi SO (Strengths-Opportunities). Situasi yang sangat 

menguntungkan, dimana Pemda Boalemo memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini yaitu 

memperluas intesitas penanaman dengan dukungan adanya penganggaran dari pemerintah. 

Sedangkan kuadran 2 yaitu meskipun menghadapi berbagai ancaman, Pemda Boalemo 

masih memiliki kekuatan dari segi internal, Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi 

ini yaitu walaupun peningkatan hama penyakit semakin merusak tanaman padi milik 

petani, tetapi dengan adanya program penerapan model SL-PTT yang membantu petani 

dalam memberantas hama penyakit. 

B.  Saran 

1. Untuk Petani diharapkan untuk lebih mengembangkan produksi padi sekaligus untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dengan menggunakan kekuatan serta peluang yang 

dimiliki pemerintah Boalemo. 



2. Bagi pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan agar dapat membantu dan mengatasi 

kelemahan serta ancaman sehingga produksi padi lebih ditingkatkan dari tahun ketahun. 

3. Dari aspek kelemahan dan ancaman yang dimiliki diharapkan kepada Pemerintah 

Boalemo dan Petani khususnya petani padi agar bersama-sama dalam mencari solusi dan 

jalan keluar demi meningkatkan produksi padi dari tahun ketahun. 

4.  Untuk Program ketahanan pangan ke depan untuk Kabupaten Boalemo lebih   difokuskan 

pada strategi bagaimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga  konsumsi beras di 

Kabupaten Boalemo. Serta bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini, semoga 

skripsi ini berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian berikutnya. 

5. Sebagai upaya untuk meningkatkan kwalitas ketahanan pangan dari aspek konsepsi perlu 

adanya penelitian lanjutan untuk lebih mengurai dan menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap ketahanan pangan di Kabupaten 

Boalemo. 

 


