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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Untuk menjawab pada rumusun masalah pertama yaitu bagaimana

pelaksanaan program promosi Demonstrasi Plot (Demplot) pupuk NPK Phonska

PT Petrokimia Gresik dapat disimpulkan :

● Pelaksanaan program promosi Demonstrasi Plot yang di dilakukan berdasarkan

rekomendasi dan kerjasama dengan dinas-dinas pertanian dan perkebunan,

perikanan, BBPP yang terkait di wilayah tersebut, yang tidak terlepas jalur

distribusi dan kios-kios PT Petrokimia Gresik. Kegiatan ini berupa penyuluhan

terhadap petani dan Demonstrasi Plot itu sendiri merupakan uji aplikasi yang

bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Kelompok Tani, Dinas Perkebunan, serta

penyuluhan ke petani untuk pendampingan pengaplikasian pupuk NPK phonska

dan pengolahannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah untuk

membuktikan keunggulan produk serta terbentuknya komunikasi dengan para

petani mengenai penggunaan pupuk yang baik dan benar, sehingga dapat

menguntungkan bagi petani dari segi mutu hasil tani yang baik maupun kuantitas

yang dihasilkan.

Pada rumusan masalah kedua yaitu apakah program promosi Demonstrasi Plot

(Demplot) yang efektif dilakukan PT Petrokimia Gresik dapat disimpulkan :

● Tingkat keberhasilan program kegiatan Demonstrasi Plot yang dilakukan oleh

PT Petrokimia Gresik sebagai media promosi sangat bermanfaat bagi petani yang

membutuhkan kegiatan tersebut untuk membantu memberikan informasi terkait

bagimana cara melakukan pemupukan berimbang. Untuk mendukung

keberhasilan program promosi Demonstrai Plot bekerja sama melalui peranan
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kelompok tani menggunakan 4 indikator yang merupakan unsur-unsur yang

terdapat dalam tingkat kemampuan melakukan demplot, yaitu :

1. Daya serap informasi, tingkat keberhasilannya berupa petani mulai menangkap

informasi baru yang didapat biasanya terkait dengan teknik budidaya dan

penanggulangan hama penyakit yang diperoleh dari dinas-dinas terkait.

2. Proses Perencanaan, tingkat keberhasilannya berupa dengan rencana kerja yang

baik dilakukan oleh petani seperti jadwal penanaman, pola tanam, jadwal panen

sehingga pencapainya juga dapat terlihat dalam hal produksi dan keuntungan.

3. Kerja Sama Dalam Melakukan Rencana, tingkat keberhasilannya berupa petani

mulai melakukan pembagian tugas secara teratur (ketua, pengurus dan anggota)

seperti untuk kelompok tani masing – masing mendapatkan tugas yang berbeda.

4. Kemampuan Melakukan Kegiatan Demplot, dapat dilihat dengan petani mulai

memahami tentang bagaimana melakukan cara pemupukan berimbang, cara

pengaplikasikan pupuk seperti penggunaan dosis, jumlah, dan jenis pupuknya

yang benar untuk produk NPK PHONSKA agar mendapatkan penanaman yang

bagus dan meminimalisir kegagalan panen pada saat panen raya.

4.2 Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PT Petrokimia Gresik untuk

kelangsungan program kegiatan promosi Demonstrasi Plot (Demplot) :

1. PT Petrokimia Gresik dapat menyelipkan kuis pada setiap pertemuan sebagai

rewards agar petani lebih tertarik dan lebih focus untuk mengikuti kegiatan

Demonstrasi Plot. Pada umumnya para petani suka diberikan hadiah-hadiah yang

dapat membangkitkan semangat untuk mengikuti acara. Hal ini merupakan

strategi pendukung untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal disetiap

kegiatan Demonstrasi Plot sebagai media promosi.

2. Menggunakan pemilihan bahasa yang mudah dipahami oleh petani, para petani

memiliki keterbatasan pendidikan dan lingkungan sekitar yang membuat

kurangnya pengetahuan dan keterbatasan pemahaman pada petani.
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