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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Program jajar legowo merupakan suatu bentuk upaya Dinas Pertanian 

Kota Padang dalam meningkatkan produktivitas padi agar kebutuhan akan beras 

tercukupi di Kota Padang serta dapat meningkatkan pendapatan petani. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara dengan informan serta 

dokumentasi mengenai Efektivitas Dinas pertanian Kota Padang dalam 

Melaksanakan Program Jajar Legowo dilihat dari Teori efektivitas menurut 

Kreitner dan Kinicki yang mengacu kepada 4 variabel yaitu, pencapaian tujuan, 

akuisis sumberdaya, proses internal serta kepuasan konstituensi strategis dapat 

dakatakan bahwa Dinas Pertanian Kota Padang belum melaksanakan program 

jajar legowo dengan efektif. 

 Pelaksanaan program jajar legowo oleh Dinas Pertanian Kota Padang 

dapat dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan salah satu tujuan program jajar 

legowo, yaitu meningkatkan pendapatan petani belum tercapai. Sedangkan tujuan 

meningkatkan produksi padi hanya tercapai pada di dua tahun awal pelaksanaan 

program jajar legowo. Selain itu, Dinas Pertanian Kota Padang masih belum 



112 
 

 

memperoleh sumberdaya manusia dan sumberdaya modal yang sesuai dengan 

kebutuhan pelaksanaan program jajar legowo. Hal lain yang menyebabkan belum 

efektifnya pelaksanaan program jajar legowo adalah kurang maksimalnya 

komitmen yang dimilki oleh Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program jajar 

legowo. Selain itu Dinas Pertanian belum mampu untuk memenuhi kepentingan 

konstituensi strategis program secara maksimal. Hal-hal tersebut menyebabkan 

pelaksanaan program jajar legowo oleh Dinas Pertanian Kota Padang belum 

efektif. 

6.2 Saran 

Agar pelaksanaan program jajar legowo dapat berjalan dan terlaksana 

secara efektif. Dinas Pertanian diharapkan dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi. Adapun saran yang inginpeneliti berikan sebagai 

berikut: 

1. Dinas Pertanian Kota Padang seharusnya menjadikan program jajar legowo 

sebagai program yang diprioritaskan. Hal ini juga akan memberikan dampak 

yang baik terhadap persediaan berasa di Kota Padang,mengingat 

ketersediaan beras yang tidak mencukupi di Kota Padang. 

2. Dinas Pertanian Kota Padang seharusnya mencari sebuah solusi agar petani 

tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam pelaksanaan program jajar 

legowo. Hal ini bertujuan agar tujuan dari program jajar legowo yaitu 

meningkatkan pendapatan petani dapat tercapai dengan baik 
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3. Dinas Pertanian Kota Padang lebih meningkatkan sumberdaya yang mereka 

miliki dalam pelaksanaan program jajar legowo. Hal ini bertujuan agar 

pelaksanaan program jajar legowo lebih maksimal 

4. Dinas Pertanian harus lebih meningkatkan komitmen serta lebih sering 

mengajak petani untuk kembali melaksanakan program jajar legowo 

sehingga tujuan dari program dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. 

5. Dinas pertanian Kota Padang seharusnya mempertimbangkan setiap 

masukan yang datang dari luar instansi, karena masukan dapat dijadikan 

sebagai suatu cara untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kota 

Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


