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Oleh : Priyo Basuki, SP 
 
Upaya peningkatan produksi tanaman pangan masih menjadi prioritas utama, 

dalam hal ini beras masih merupakan sumber karbohidrat penting dan strategis. 
Namun upaya peningkatan produksi padi oleh kelompok tani Sinar Harapan II Desa 
Asembagus Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dihadapkan beberapa 
kendala, salah satunya adalah kondisi lahan yang pasang surut dengan beberapa 
keterbatasan, antara lain :  

1. Semakin berkurangnya tingkat kesuburan tanah 
2. pH tanah berkisar antara 4-5  
3. Kandungan firit dangkal apabila teroksidasi akan menjadi racun bagi 

tanaman 
4. Kandungan Al dan Fe tinggi 
5. Pertumbuhan gulma relative cepat 
6. Suhu panas dengan kelembaban yang tinggi dapat memacu perkembangan 

hama dan penyakit tanaman 
7. Pengairan sulit diatur. 
Dem area yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani “Sinar Harapan II” Desa 

Asembagus Kecamatan Kraksaan pada Bulan Mei-Agustus Tahun 2018, ternyata 
mampu memecahkan masalah dan memberikan alternative untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi oleh petani. Dimana melalui program ini diterapkan 
budidaya padi sehat dengan mempergunakan pupuk organik 1 ton/ha, pengapuran 
dengan dolomite 1 ton/ha, penggunaan pupuk kimia sesuai dosis yang tepat dan 
agensia hayati.  

Kepala Bidang Penyuluhan dan Usaha Tani Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kabupaten Probolinggo, Yahyadi, SP.MMA, saat dikonfirmasi 
menyampaikan bahwa program Dem Area ini berhasil dengan panen yang sangat 
memuaskan. “Kegiatan Dem Area ini supaya dilanjutkan dan diterapkan oleh petani 
di desa yang lain, sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk mensejahterakan petani 
dan keluarganya,” ujarnya.  

Pada pengubinan seluas 2,5 x 2,5 m, didapat panjang malai 30 cm, jumlah 
bulir 160, jumlah anakan 18 batang, jumlah rumpun 298 rumpun, Varietas 
Membramo, berat ubinan 9,0 kg, produktivitas 14,4 ton/ha, harga GKP Rp. 4.600/kg 
dan harga GKG Rp. 5.400/kg. 

Harapan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo, 
lanjut Yahyadi, SP.MMA, “Walaupun sudah tidak menerima bantuan dari pemerintah 
petani di kelompok tani Sinar Harapan II, agar tetap melanjutkan dan melaksanakan 
apa yang sudah diajarkan dari pembelajaran dem area 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” ujarnya. 

   


