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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada evaluasi program kemitraan 

pola kredit koperasi primer untuk anggota di Koperasi Rimba Mutiara 

Kecamatan Koto Gasib  pada bab v dengan metode Evaluation CIPP 

(Context, Input, Process, Product) bahwa  kemitraan ini baik untuk 

dilaksanakan dengan beberapa perbaikan yang perlu diatur ulang 

sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Aspek Evaluasi Konteks (Context) ini menunjukkan bahwa 

landasan-landasan hukum yang terkait kewajiban kemitraan dan 

kriteria masyarakat yang layak jadi peserta kemitraan sudah bagus 

untuk pelaksanaan program kemitraan. 

2. Aspek Evaluasi Input (Input) ini menunjukkan bahwa harus ditata 

kembali terkait hal sumber daya manusianya yang harus 

berkompeten dan berintegritas terutama yang bekerja di koperasi, 

didukung sarana dan prasarana yang jelas prosedur perizinannya 

seperti izin lahan perkebunan plasma serta sumber pendanaan yang 

memadai dan diawasi penggunaannya. Seperti keterlambatan 

pelunasan masa kredit. 
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3. Aspek Evaluasi Proses (Process) ini menunjukkan bahwa 

pemerintah harus bisa mengukur apa-apa yang menjadi faktor 

pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan program 

kemitraan agar program ini menjadi tepat sasaran. Faktor 

pendukung seperti lahan kita yang masih luas. Faktor penghambat 

seperti rumitnya prosedur perizinan koperasi serta izin lahan 

perkebunan plasma. 

4. Aspek Evaluasi Hasil (Hasil) ini menunjukan bahwa produk dari 

program kemitraan perkebunan plasma koperasi Rimba Mutiara  

belum sepenuh nya tercapai. Ini disebabkan pola pikir masyarakat 

yang masih kurang tepat mengenai program kemitraan. Ini 

mengharuskan adanya aturan terkait pelarangan jualbeli kartu 

koperasi.  

Jadi, program kemitraan perkebunan plasma di Koperasi Rimba 

Mutiara Kecamatan Koto Gasib untuk secara penyelenggaraan itu sudah 

berjalan baik akan tetapi secara substansi untuk meningkatkan 

pendapatan perekonomian masyarakat belum tercapai secara penuh. 
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V.II  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditarik beberapa saran 

terkait evaluasi program kemitraan pola kredit koperasi Rimba Mutiara 

Kecamatan Koto Gasib sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus meningkatkan peran pada program kemitraan-

kemitraan sebagai penengah antara perusahaan dengan masyarakat. 

seperti pemerintah harus mengadakan sosialisasi terkait program 

kemitraan. 

2. Pemerintah membuat aturan yang jelas dan lengkap terkait program 

kemitraan seperti aturan pelarangan jualbeli lahan plasma dan 

perizinan lahan plasma. 

 

 

  


