
DEMPLOT PTT PADI DI POKTAN SUMBER REJEKI I DESA KLASEMAN 
KECAMATAN GENDING  KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : Verawati Santi Dewi M, SP 
 
Tanaman pangan masih merupakan prioritas utama pembangunan pertanian. 

Sebagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan, produksi beras setiap tahun 
diharapkan surplus mengingat beras masih merupakan sumber karbohidrat penting 
dan strategis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah sudah melakukan 
berbagai upaya  untuk meningkatan produksi tanaman pangan tersebut. Tetapi upaya 
tersebut masih berbenturan dengan berbagai kendala, salah satunya adalah kondisi 
lahan yang pasang surut dengan beberapa keterbatasan, antara lain :  
1. Kebiasaan petani dengan sistim monokultur 
2. Tanam Varietas Benih padi pulen 
3. Tanam tidak serempak 
4. Tanam bibit lebih dari 20 hari 
5. Belum menggunakan pupuk organik 
6. Suhu panas dengan kelembaban yang tinggi dapat memacu perkembangan hama 

dan penyakit tanaman 
7. Pengairan sulit diatur. 

Kegiatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) yang dilaksanakan oleh 
Kelompok Tani “Sumber Rejeki I” Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten 
Probolinggo pada Bulan Mei - Agustus Tahun 2018, dengan lokasi petak percontohan 
ada di Desa Karang Bong Kecamatan Pajarakan, jadi melibatkan petani 2 desa yaitu 
Desa Klaseman dan Desa Karang Bong. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Bpk 
Agus Junaidi ketua Poktan “Sumber Rejeki I” yang sekaligus juga merupakan PPS 
(Penyuluh Pertanian Swadaya) Kecamatan Gending.  

 Agus Junaidi juga berbudidaya padi untuk Pembenihan yang diperuntukan 
untuk petani Lokal yang telah dibina oleh BPSB Propinsi Jawa Timur. Sebagai 
penangkar benih dia juga sudah pernah melakukan uji beberapa Varietas padi. 

 Teknik Budidaya yang dilakukan menggunakan pemupukan berimbang 
sesuai rekomendasi, yaitu 3:1:2 yang terdiri Urea, ZA, NPK, Organik 5000 kg/ha. 
Dan pengairan sesuai kebutuhan tanaman padi. 

Kegiatan tersebut berjalan lancar mulai Tanam, pemupukan dan Penyiangan. 
Tetapi mengalami serangan hama wereng pada umur 55 Hst dimulai dari areal sekitar 
petak percontohan yang pada akhirnya menyebar pula pada lokasi demo plot. Tapi 
bisa diselamatkan dengan penyemprotan agent hayati dan perlakuan pestisida 
sebanyak 13 kali. 

Pada pengubinan seluas 2,5 x 2,5 m, Varietas Membramo, berat ubinan 4,5 
kg, produktivitas 7,2 ton/ha. Masih bisa diselamatkan dibandingkan dengan petak 
petani di sekitarnya. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, yang 
diwakili oleh Sdr. Agus Udin berharap, “Semoga ke depannya petani di kelompok 
tani Sumber Rejeki I Desa Klaseman dan petani Desa Karangbong, agar tetap 
melanjutkan dan melaksanakan apa yang sudah diajarkan dari pembelajaran demo 
plot PTT ini”.  



  Hal itu dilakukan untuk peningkatan produksi tanaman padi sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan, ekonomi dan kesejahteraan petani serta keluarganya. 
Tujuan Pemerintah untuk swasembada beraspun tercapai dengan memperhatikan 
keseimbangan alam. 
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