BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1.

Kesimpulan

-

Komoditas jahe merah di Kecamatan Nagrak secara umum termasuk ke dalam
kategori sedang dengan perolehan skor 50 ≤ 66,31 < 70, artinya komoditas ini
belum unggul karena belum memenuhi semua kriteria dari delapan kriteria
unggul yang telah ditentukan sebelumnya.

-

Dari 16 sub-kriteria ada empat sub-kriteria yang masih berada dikategori
sedang, yaitu : (1) Jahe merah mampu bersaing dengan komoditas sejenis dari
negara lain. (2) Jahe merah mendapatkan supply input produksi dari wilayah
lain (3) Usahatani jahe merah banyak menyerap tenaga kerja. (4) Usahatani
jahe merah mampu bertahan terhadap persaingan akibat tingginya impor.

2.

Saran

-

Untuk pelaku utama (petani) : alangkah baiknya sistem tanam jahe merah yang
semula menggunakan bahan anorganik, beralih menggunakan bahan organik
secara keseluruhan (pupuk, pestisida) seperti yang telah dilakukan oleh KWT
Kemuning. Hal tersebut guna menambah nilai jual jahe merah saat dipasarkan
dalam bentuk mentahan. Serta melakukan kemitraan dengan wilayah lain
dalam pengadaan input produksi, guna terjaminnya bahan baku produksi dalam
jangka panjang.

-

Untuk Masyarakat : home industry olahan jahe merah yang terbilang masih
sedikit menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Sehingga diharapkan
masyarakat mampu memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin.

-

Untuk Birokrat : pemerintah memfokuskan perhatiannya dalam pengembangan
jahe merah, selalu mendukung pelaku utama dan pelaku usaha guna
menjadikan jahe merah sebagai komoditas unggulan wilayahnya.

-

Diperlukan peningkatan terhadap sub kriteria yang belum terpenuhi dan
mempertahankan keunggulan yang telah terpenuhi secara konsisten oleh semua
pihak yang terlibat diantaranya pelaku utama dan pelaku usaha, serta birokrat.
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-

Peningkatan yang harus dilakukan diantaranya : (1) Meningkatkan kualitas
produk sesuai standar internasional. (2) Melakukan kemitraan dengan wilayah
lain dalam pengadaan bibit jahe merah, guna terjaganya ketersediaan bibit
dalam jangka panjang. (3) Menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar
baik dari sektor hulu maupun hilir pada komoditas jahe merah. (4)
Menciptakan produk olahan agar harga tidak terpengaruh oleh tingginya impor.

