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Tanam tidak serempak banyak menimbulkan masalah yang dialami petani, diantara siklus hama 
dan penyakit tanaman berlanjut dan tidak bisa diputus, sulit dalam pengaturan irigasi, pelaksanaan panen 
juga tidak bisa bersamaan serta kerjasama dengan pihak lain tidak bisa terjadwal dengan pasti. 

Dari permasalahan tersebut akhirnya muncul ide dari ketua Kleompok Tani Gotong Royong II 
Desa Klaseman Kecamatan Gending, yaitu Bpk. Hasim, seorang petani kecil yang lahannya tidak lebih 
dari 0,500 ha, untuk memulai tanam serempak di awal musim tanam.  Kegiatan ini diawali ketika 
Kelompok Tani Gotong Royong II mendapatkan program  Upsus berupa Kegiatan Optimasi Lahan dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2015. Pada kegiatan Upsus ini, petani dituntut untuk 
melaksanakan budidaya padi secara intensif dengan memperhatikan pengelolaan tanaman terpadu 
diantaranya pemupukan berimbang antara kimia dan organik sesuai rekomendasi dari dinas, teknik tanam 
jajar legowo 2:1, pengamatan mingguan dan penggunaan agent hayati. Setiap leading sektor turun untuk 
mengawal kegiatan ini. Berkat dukungan dari berbagai pihak dan kesungguhan petani anggota Kelompok 
Tani Gotong Royong II, Alhamdulilah berhasil.  

Dengan keberhasilan tersebut pada akhirnya Bpk. Hasim sebagai ketua Kelompok Tani Gotong 
Royong II menghimbau dan mengajak kepada petani anggotanya untuk mengadakan tasyakuran dan do’a 
bersama sebagai bentuk rasa syukur petani kepada Allah SWT yang memberikan kehidupan pada seluruh 
manusia dan untuk menyelaraskan keinginan antara petani dengan mengundang UPTD Pertanian 
Kecamatan Gending, PPL Se-BPP Gending dan seluruh petani anggota di Masjid “Nurul Barokah” yang 
terletak di Dusun Sumur II Desa Klaseman Kecamatan Gending.  

Pada kegiatan tasyakuran dan do’a bersama yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2018 
Bpk. Hasyim sebagai ketua Poktan Gotong Royong II dalam sambutannya menyampaikan, “Bahwa 
tasyakuran dan do’a bersama ini merupakan bentuk upaya kita manusia, sedangkan secara teknis kita 
sudah cukup didampingi oleh petugas PPL BPP kecamatan Gending. Mari kita galang kebersamaan, 
memohon kepada Allah SWT agar tujuan kita manusia selaras dengan keinginan Yang Maha Kuasa. Kita 
mulai dari diri kita sendiri untuk tanam serempak, pengamatan mingguan dan tidak hanya mengandalkan 
pupuk dan obat-obatan kimia saja. Supaya alam ini seimbang dan Allah tidak murka”. 



Akhirnya kegiatan selamatan dan do’a bersama ini menjadi agenda rutin tahunan yang 
dilaksanakan oleh petani Desa Klaseman terutama Poktan Gotong Royong I dan II. Semoga Tahun depan 
ini menjadi kegiatan akbar yang melibatkan semua petani Se-Desa Klaseman Kecamatan Gending, 
sehingga petani Desa Klaseman bisa makmur dan sejahtera serta ikut membangun bangsa dan Negara 
Republik Indonesia ini.  Aamiin……………… 

 


