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ABSTRAK 
Di Asia tanaman gandum (Triticum aestivum) merupakan salah satu bahan makanan 

ok yang cukup penting setelah padi. Penelitian yang sekarang ini dilakukan di 
agai negara menunjukkan bahwa gandum tidak hanya tumbuh dan berproduksi di 

rah subtropical dan temperate, tetapi gandum ini dapat juga ditumbuhkan dan 
dibasilkan di daerah panas seperti tropika Indonesia. Pengembangan budidaya 
tanaman gandum di Indonesia secara intensif yang melibatkan para peneliti 
perguruan tinggi negeri dan swasta, peneliti dari lembaga pemerintah serta dukungan 

· pihak swasta yaitu PT I3ogasari Flour Mills baru berkembang sekitar 2 tahun ini. 
Walaupun Indonesia telah melepas varietas gandum yang mampu beradaptasi di 
daerah Indonesia yaitu varietas Nias dan Timor, namun pengembangan selanjutnya 

· 
tersebut tidak nampak nyata dimasyarakat. Dibandingkan dengan budidaya 

an padi, sebcnarnya tanaman gandum lebih mudah ditumbuhkan, lebih efisien 
penggunaan air serta tidak menuntut menggunakan tenaga kerja banyak seperti 

ya tanaman padi. Namun demikian dalam rangka pengembangan tanaman 
urn dan pemasyarakatan tanaman gandum di Indonesia serta agar gandum ini 
pu sebagai bahan makanan pokok dimasyarakat Indonesia yang sejajar dengan 

· maka perlu dirumuskan beberapa langkah penelitian. Pada dasarnya penelitian 
dilakukan harus memperhatikan aspek teknik budidaya, aspek social dan budaya 
dukungan berbagai pihak yang terkait. 
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