
UPAYA MEMBIASAKAN UNTUK TANAM JAJAR LEGOWO DI POKTAN GOTONG 
ROYONG II DESA KLASEMAN KECAMATAN GENDING 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : Verawati Santi Dewi Murni, SP 

 Tanam padi Jajar Legowo mungkin sudah terbiasa untuk di desa-desa yang berada di luar wilayah 
Kabupaten Probolingo, tetapi ini agak sulit untuk diterapkan di desa binaan Wilayah Kecamatan Gending. 
Namun bagi kami PPL BPP Gending terus berupaya, mulai diupayakan pada saat kegiatan Upsus tahun 
2015. Kendala yang dihadapi oleh petani di Desa Klaseman adalah : 

1. Ribet harus digaris dan harus dengan orang yang ahli 
2. Belum ada regu tanam yang bisa tanam jajar legowo, tergantung pada desa sebelah 
3. Belum ada percontohan petani yang berhasil dalam tanam jajar legowo 
4. Ongkos Tanam lebih mahal 
5. Dianggap banyak lahan yang terbuang. 

Dari permasalah dan kendala tersebut muncul ide dari seorang pengair yang bernama Bpk. Sudarmo 
yang mencoba menerapkan tanam jajar legowo yaitu dengan membuat garis atau garet yang biasa untuk 
tanam tegel 20 x 20 cm dirubah menjadi 20 x 20 x 40 cm sehingga bisa untuk tanam jajar legowo 2:1 

Ide yang kedua yaitu melatih regu tanam yang biasa pancalan (tradisional) untuk tanam jajar legowo 
2:1 yang terdiri dari 2 regu masing-masing 5 orang sehingga terbentuk 2 regu yang anggotanya 10 orang. 
Cukup untuk tanam jajar legowo lahan yang agak luas. Dan mulai Bpk Darmo yang sebahai pengair ini 
menanam jajar legowo 2:1 di lahan miliknya seluas 0,300 ha dan milik Bpk Subari yang dipercayakan 
padanya. Untuk tahap awal pekerjaan regu tanam memang kurang rapi tetapi lambat laun jarak tanamnya 
mulai teratur. Semua itu tak lepas dari bimbingan PPL BPP Kecamatan Gending yang secara intensif 
turun ke lapang untuk terus memotivasi para petani dan kelompok tani. 

Pada saat kegiatan PTIP Tahun 2016 Kelompok Tani Gotong Royong II kedatangan tamu Bapak 
Kepala Bidang Penyuluhan beserta staff dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian 
Kabupaten Probolinggo, beliau melihat lebih dekat kegiatan Tanam Jajar Legowo di Desa Klaseman 
Kecamatan Gending dan memberikan aprisiasi kepada petani dan Bpk. Darmo dan kawan-kawan yang 
sudah mapu mewujudkan system tanam jajar legowo 2:1. “Terima kasih yang sebesar-besarnya karena 
Kelompok Tani Gotong Royong II Desa Kleseman sudsah mampu menerapkan Tanam Jajar Legowo 2:1. 



Semoga ke depannya bisa ditiru oleh kelompok yang lain  dan hasil produksinya terus meningkat 
sehingga bisa mensejahterakan petani dan keluarganya”, ujarnya.  

Langkah selanjutnya yang dilakukan olkeh Bpk. Darmo untuk mendukung terlaksananyatanam jajar 
legowo adalah membentuk regu penyiangan dengan menggunakan osrok yang selama ini cara bekerjanya 
sendiri-sendiri dan dengan keterbatasan alat. Akhirnya Bpk. Darmo juga mencoba memperbanyak osrok 
sendiri dan jika ada sawah yang agak luas sudah tersedia alatnya. Sehingga buruh tani tidak kesulitan alat 
penyiangannya/osrok. 

Bapak Sudarmo dkk juga pernah diundang ke BPP Kec. Gending pada Rapat Koordinasi BPP, 
Koramil dan Poktan untuk berbagi pengalaman dengan petani desa lain. Harapannya segala permasalah 
untuk tanam jajar legowo dapat teratasi. “Ke depannya perlahan-lahan banyak Sudarmo yang lain yang 
dapat memperingan tugas penyuluh pertanian di lapang dimana salah satu tugasnya merubah perilaku “ 
kata Koordinator BPP Kecamatan Gending Sri Pasemi Sofia, SP. 

 

 


