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ABSTRACT

Although it has been tried for a long time, wheat cultivation has never been an important crop
in the farming system. This paper analyzes the technical obstacles faced by taking a case study
of the introduction of wheat cultivation in a community service program conducted in Wates
Village, Getasan District, Semarang Regency. By examining these challenges, a picture of
society’s acceptance of wheat cultivation can be obtained, the obstacles faced in the
dissemination of wheat cultivation to the community, so that an appropriate policy can be
taken if a food crop diversification program is carried out. The introduction of tropical wheat
cultivation to farming communities faces technical obstacles, including technical constraints
in the cultivation stage, harvest stage, as well as obstacles in the post-harvest stage of wheat.
Strategies that can be taken include the SO, WO, ST, and WT strategies.

Key words: wheat, technical, introduction, farmer, Semarang

ABSTRAK

Meskipun telah diupayakan sejak lama, tetapi budidaya gandum tidak pernah menjadi tanaman
penting dalam sistem usaha tani. Tulisan ini menganalisis kendala teknis yang dihadapi dengan
mengambil studi kasus introduksi budidaya tanaman gandum dalam program pengabdian masyarakat
yang dilakukan di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Melalui penelaahan
tantangan ini, maka dapat diperoleh gambaran penerimaan masyarakat terhadap budidaya gandum,
kendala yang dihadapi dalam penyebarluasan budidaya gandum kepada masyarakat, sehingga
dapat diambil suatu kebijakan yang tepat jika dilakukan program diversifikasi tanaman pangan.
Introduksi budidaya gandum tropis kepada masyarakat petani menghadapi kendala teknis, meliputi
kendala teknis dalam tahap budidaya, tahapan panen, maupun kendala dalam tahap pasca panen
gandum. Strategi yang dapat diambil meliputi strategi SO, WO, ST, dan WT.

Kata kunci: gandum, teknis, introduksi, petani, Semarang

TECHNICAL CHALLENGES INTRODUCTION OF TROPICAL WHEAT
CULTIVATION IN FARMING COMMUNITIES
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PENDAHULUAN

Pengembangan komoditas gandum dirasa
semakin penting mengingat konsumsi
masyarakat Indonesia akan aneka pangan
berbahan baku tepung gandum sangat tinggi.
Pemerintah menetapkan program pengembang-
an gandum sebagai upaya pemerintah Indonesia
untuk menganekaragamkan tanaman dan
pangan agar tidak menggantungkan pangan
pokok hanya pada beras. Selain itu pemerintah
juga mengambil kebijakan bahwa salah satu
komitmen penting yang diambil adalah negara
tidak dengan mudah melakukan impor pangan,
dimana komitmen ini perlu disertai dengan
komitmen untuk memanfaatkan sumber daya
lokal atau indigenous. Program mendorong
pengembangan gandum di Indonesia sesuai
dengan UU 12 tahun 1992 dan undang-undang
pangan.

Pengembangan gandum telah ditempuh
pemerintah sejak awal abad ke-18, dimana
upaya pengembangannya diawali oleh
Kementerian Pertanian melalui uji adaptasi
gandum pada tahun 1978. Pada tahun 1981,
Badan Litbang Pertanian melakukan penelitian
gandum di Balai Penelitian Tanaman Pangan
(Balittan) Sukarami di Sumatera Barat (Praptana
dan Hermanto, 2016). Untuk memenuhi
kebutuhan pengembangan budidaya gandum
tersebut, pemerintah terus berupaya bekerjasama
dengan Lembaga penelitian, mengembangkan
berbagai varietas gandum yang dapat tumbuh
optimal di lahan tropis, memiliki karakteristik
unggul, berdaya hasil tinggi, tahan penyakit,
berumur pendek, ataupun karakter lainnya. Di
tahun 2019, Kementrian Pertanian (Kementan)
hendak mencoba mengembangkan budidaya
tanaman gandum di bagian timur Indonesia,
antara lain Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Menurut data Balai Besar Sumberdaya Lahan

Pertanian (BBSDLP) Kementan, potensi
pertanaman gandum paling besar di papua
sekitar 976 ribu ha, di NTT bisa dikembangkan
sampai 52 ribu ha. 

Pengembangan gandum secara bertahap diuji
coba dan disebarluaskan kepada masyarakat
oleh beberapa lembaga, baik Lembaga peme-
rintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga
penelitian, maupun Lembaga Pendidikan, dalam
bentuk penelitian maupun pengabdian masya-
rakat. Pakpahan dan Suhartini (1989) menye-
butkan bahwa pada dasarnya diversifikasi
pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang
saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi
pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan
diversifikasi produksi pangan. Oleh karena itu,
berbagai program pemerintah dilakukan
meliputi introduksi budidaya tanaman gandum
dan mengenalkan berbagai makanan olahan
berbahan baku gandum, baik untuk makanan
ringan maupun makanan sehat mendukung gizi
keluarga.

Meskipun telah diupayakan sejak lama, tetapi
budidaya gandum tidak pernah menjadi tanaman
penting dalam sistem usaha tani. Beberapa faktor
pembatas budidaya gandum di Indonesia,
menurut Sleper dan Poehlman (2006) antara
lain daya adaptasi terhadap iklim/agroekosistem
terutama respon terhadap fotoperiodisitas, dan
perbedaan genetik yang mempengaruhi kualitas
biji yang pada akhirnya mempengaruhi
karakteristik kimia dan fisika gluten yang
terkandung dalam biji gandum. Kendala dalam
penyebarluasan budidaya gandum dikemukakan
beberapa peneliti, antara lain viabilitas polen
yang rendah (Natawijaya, 2012), ketersediaan
galur yang cocok ditanam di iklim tropis
(Suwarti dan Safrudin, 2016), pemasaran dan
rendahnya persepsi masyarakat terhadap
budidaya gandum (Wicaksono, 2018), dan
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berbagai kendala teknis, ekonomi, maupun
sosial lainnya.

Tulisan ini menganalisis kendala teknis yang
dihadapi dengan mengambil studi kasus
introduksi budidaya tanaman gandum dalam
program pengabdian masyarakat yang dilakukan
di Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten
Semarang. Tanaman gandum yang diintroduksi
adalah gandum varietas Guri 5 dan dari hasil
introduksi tersebut, hendak dilihat tantangan
dalam introduksi budidaya gandum menurut
persepsi masyarakat mitra kegiatan tersebut.
Melalui penelaahan tantangan ini, maka dapat
diperoleh gambaran penerimaan masyarakat
terhadap budidaya gandum, kendala yang
dihadapi dalam penyebarluasan budidaya
gandum kepada masyarakat, sehingga dapat
diambil suatu kebijakan yang tepat jika
dilakukan program diversifikasi tanaman
pangan maupun diversifikasi pangan.

METODE

Makalah ini merupakan sebagian hasil kegiatan
pengabdian masyarakat berupa introduksi
budidaya gandum dan olahan pangan berbahan
baku gandum kepada masyarakat petani
sayuran (kelompok tani Madyo Laras) di Desa
Wates, Kecamatan getasan, Kabupaten Semarang.
Kegiatan dilakukan sejak bulan Juli 2019, dengan
sasaran masyarakat yakni petani dan istri petani
(wanita tani). Petani merupakan mitra dalam
membudidayakan gandum sedangkan istri petani
menjadi mitra dalam mengembangkan olahan
pangan berbasis gandum yang dihasilkan dari
hasil panen. Kegiatan pengabdian tersebut
menggunakan metode demplot 3 sistem
pertanaman, yakni budidaya gandum secara
monokultur, budidaya secara tumpangsari
gandum-brokoli, dan gandum-tembakau.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini meng-
gunakan metode penyuluhan meliputi tanaman
gandum, teknik budidaya, pengenalan pangan
berbahan baku gandum, dan pembuatan
demplot partisipatif. Kuesioner dibagikan pada
peserta penyuluhan. Data yang diperoleh dari
kuesioner kemudian dianalisis menggunakan uji
statistik deskriptif. Waktu pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat dari bulan Mei hingga
Desember 2019. Analisis data tantangan teknis
menggunakan pendekatan secara deskriptif
kualitatif dan menggunakan analisis SWOT
untuk menganalisis faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi aspek teknis budidaya
gandum tropis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan partisipasi masyarakat
mitra

Profil petani mitra kegiatan antara lain umur dan
pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 1. Petani
mitra dalam program pengabdian masyarakat
ini sebelumnya telah mengenal budidaya gandum
mengikuti program yang dilakukan oleh Dinas
Pertanian Kabupaten Semarang beberapa
tahun yang lalu. Kelompok tani Madyo Laras
seringkali berkerjasama dengan banyak pihak,
hal tersebut dimungkinkan terjadi karena usia
anggota kelompok tani yang relatif muda, rata-
rata 44 tahun, selain itu pendidikan petani juga
tidak semuanya rendah namun terdapat juga
yang berpendidikan jenjang Sarjana.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan, ditemu-
kan rata-rata petani sayuran di Kecamatan
Getasan berusia 44,2 tahun dan berpendidikan
SD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
petani tidak selalu didominasi berusia tua di atas
60 tahun. Menurut …… Variabel yang
berhubungan dengan ketertarikan masyarakat
mengembangkan gandum adalah umur,
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pengenalan produk sebelumnya, pernah tanam
sebelumnya, dan minat menambah penghasilan.

Respon Masyarakat Mitra terhadap
kegiatan

Hasil kegiatan terhadap peningkatan penge-
tahuan, ketrampilan masyarakat mitra, dapat
dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1  Kepuasan Masyarakat Mitra terhadap
Kegiatan Introduksi Budidaya Gandum Guri 5

(Sumber: Observasi 2019)

Berdasarkan hasil analisis respon masyarakat
yang tercatat dalam kuesioner, maka dapat
dikatakan masyarakat petani mitra sangat puas
dengan kegiatan yang dilakukan dan berharap
dapat berlanjut di masa mendatang. Namun masih
terdapat 20% petani yang cukup puas, dan
20% puas. Hal tersebut menjadi evaluasi agar
hal-hal yang belum memuaskan dapat diperbaiki.

Manfaat yang didapatkan petani mitra ber-
dasarkan hasil wawancara, ditunjukkan pada
Gambar 2.

Karakter % Rerata Terendah Tertinggi 
Usia: 
<= 30 tahun 
31 – 40 tahun 
41 – 50 tahun 
51 – 60 tahun 
>60 tahun 

 
10 % 
20 % 
50 % 
20 % 
0 % 

 
 
 

44,2 tahun 

 
 
 

30 tahun 

 
 
 

58 tahun 

Pendidikan: 
Tidak sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Sarjana 

 
0 % 

40 % 
10 % 
20 % 
30 % 

 
Seimbang 

antara 
Pendidikan 
rendah (SD) 

dengan 
Pendidikan 
diatasnya  

 
 

SD 
 

 
 

Sarjana 

 

Tabel 1 Kisaran usia dan Pendidikan Petani Mitra

Sumber: Data primer (2019)

Gambar 2 Manfaat yang Didapatkan petani Mitra
dalam  Kegiatan Introduksi Budidaya Gandum Guri 5

(Sumber: Observasi 2019)

Produktivitas yang tercapai sekitar 2,5 ton per
hektar di lahan monokultur, sedangkan di lahan
tumpangsari dengan Tembakau hanya 0,3 ton/
ha, dan tumpangsari dengan sayuran 0,6 ton/ha.

Tantangan Teknis Budidaya Gandum

Upaya memperkenalkan dan penyebarluasan
informasi budidaya gandum telah dilakukan oleh
berbagai pihak dan berbagai cara, namun hingga
kini budidaya gandum belum diminati masya-
rakat petani, meskipun hanya sebagai tanaman
“selingan”. Menurut Direktorat Budidaya
Serealia saat ini pola pengembangan gandum
tidak ditujukan untuk menggantikan tanaman
utama seperti padi atau sayuran tetapi dengan
memanfaatkan lahan kering yang ada dengan
pola tanam monokultur sayur-sayuran/umbi-
umbian, gandum atau tumpang sari dengan
sayuran sehingga diharapkan dengan adanya
tanaman gandum ini dapat meningkatkan
pendapatan petani karena dapat dipasarkan
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tiga jenis produk yaitu biji, tepung, dan aneka
makanan serta memutus siklus hama dan
penyakit pada tanaman dataran tinggi (Baga dan
Puspita, 2013).

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini,
ditemukan beberapa jenis tantangan teknis dalam
introduksi budidaya gandum ke masyarakat
petani, meliputi tantangan teknis budidaya,
tantangan saat panen, dan pasca panen, sebagai
berikut:
1. Akses petani terhadap benih gandum.

Ketersediaan benih menjadi masalah karena
pemasok benih gandum terbatas dan jika
akan dilakukan penanaman dalam skala luas
maka jumlah ketersediaanya tidak sesuai
dengan jumlah yang dibutuhkan.

2. Persaingan lahan dengan tanaman lokal yang
biasa dibudidayakan petani. Penanaman
gandum secara monokultur di dataran tinggi
sangat kompetitif dan petani biasanya
mengutamakan penanaman sayuran dan
tembakau. Jika harga sayuran ataupun
tembakau dalam kondisi baik, maka petani
lebih memilih menanam lokal yang biasa
mereka tanam daripada harus menanam
gandum.

3. Musim tanam yang tidak sesuai jika
ditumpangsarikan dengan tanaman sayuran
tertentu dan tembakau yang biasa ditaman
petani. Masyarakat petani mengutamakan
budidaya tanaman sayuran dan tembakau,
sehingga pola penanaman tumpangsari
gandum dengan tanaman lokal lebih dipilih
daripada penanaman dengan sistem
monokultur. Petani menentukan masa tanam
sayuran dan tembakau terlebih dahulu dan
selanjutnya penanaman gandum menyesuai-
kan. Waktu yang paling tepat untuk
menanam gandum, yaitu pada akhir musim

hujan dan awal musim kemarau dimana
masih terdapat air untuk pertumbuhan benih
gandum, sekitar bulan April, Mei, sedangkan
tanaman sayuran biasanya ditanam di musim
penghujan. Berbeda dengan tanam tembakau,
yang terpenting dalam waktu tanam tembakau
adalah menghitung agar waktu panen sinkron
dengan waktu pembelian pabrikan. Masa
tanam yang tidak “kompak” antara tanaman
gandum tumpangsari dengan tanaman lainnya
menyebabkan pertumbuhan gandum kurang
optimal. Kekurangan ini ke depan dicoba
dengan sistem relay planting dengan
tanaman utamanya.

4. Serangan hama selama pertanaman dan saat
mulai tumbuh malai gandum. Hama utama
yang banyak menyerang tanaman gandum
adalah Ulat tanah, Aphids, dan kepik. Saat
tumbuh malai, serangan yang muncul adalah
kepik yang menyebabkan malai kosong dan
burung memakan bulir gandum. 

5. Varietas unggul gandum yang tahan panas
dan karakter unggul yang sesuai kondisi
lahan dan lingkungan petani masih terbatas.
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat di
Desa Wates, diintroduksikan budidaya
gandum varietas Guri 5. Varietas Guri 5
merupakan varietas yang adaptif terhadap
ketinggian 600 m dpl dan berdasarkan hasil
kegiatan yang dilakukan di Wates, budidaya
gandum Guri 5 tidak banyak terserang hama
dan penyakit. Meskipun demikian, produk-
tivitas yang dihasilkan dari budidaya gandum
Guri 5 baik secara monokultur ataupun
tumpangsari tidak memberikan hasil yang
terlalu baik.

6. Kendala teknis panen dalam budidaya
gandum yakni sulitnya panen tanaman
gandum khususnya jika ditanam secara
tumpangsari dengan tembakau. Diperlukan
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kehati-hatian dalam pemeliharaan/perawatan
tanaman gandum agar tidak merusak daun
tembakau. Dalam proses perontokan biji
gandum petani perlu menyediakan thresher
padi yang dimodifikasi.

7. Proses pasca panen yang dirasa rumit oleh
petani dan sarana penyimpanan yang
membutuhkan ruang dan biaya.

Tantangan teknis dapat digambarkan sebagai
berikut:

Gambar 3 Faktor Kendala Teknis Budidaya
Gandum di Tingkat Petani

Alternatif Strategi menghadapi Tantangan
Teknis dalam Introduksi Budidaya
Tanaman Gandum

Tantangan teknis dalam introduksi budidaya
gandum dipengaruhi berbagai hal sejak tahap
persiapan budidaya hingga tahapan pasca
panen.Tantangan tersebut perlu dicari strategi
untuk memaksimalkan potensi budidaya
gandum, khususnya di Desa Wates, dan secara
umum di Indonesia. Rincian matriks SWOT
tampak pada Tabel 2.

Strategi SO merupakan strategi mengoptimal-
kan kekuatan yang ada dalam lingkungan petani
dan memanfaatkan peluang/kesempatan yang
ada, meliputi strategi (1) memanfaatkan jejaring
mitra untuk mengembangkan budidaya Guri 5
di lahan petani maupun lahan tidur. (S1, S2,
S3, S4, O1,O3), (2) Mengembangkan alat dan
mesin pertanian budidaya gandum (S4,O2,O3).

Strategi WO merupakan strategi meminimalkan
kelemahan dan memanfaatkan peluang, meliputi

(1) Kemitraan balai penelitian dan perguruan
tinggi sebagai unit pemasok benih gandum
kepada petani (S1,O2,O3), (2) Memanfaatkan
jejaring mitra untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan dalam membudidayakan,
panen dan pasca panen (W1,W2,W3,W4,01,
02,03), (3) Penelitian menghasilkan varietas
gandum tahan kering dan hama (W2,O1,O3),
(4) Pengembangan alat dan mesin pasca panen
hingga penepungan gandum (W4,O2,O3).

Strategi ST yakni strategi mengoptimalkan
kekuatan untuk mengatasi ancaman yang ada,
meliputi strategi mengembangkan peluang
budidaya dan agribisnis  gandum tropis oleh
kelompok tani mitra. (S1,S2,S3,S4,T1,T2).

Strategi WT merupakan strategi meminimalkan
kelemahan dan menghindari ancaman, meliputi
strategi (1) Mendorong penelitian pasar tentang
benih unggul gandum yang dibutuhkan pasar
(W1W2,T1), (2) Konsistensi upaya introduksi
budidaya gandum kepada masyarakat petani
melalui pendampingan, penyuluhan, serta
jejaring kemitraan budidaya hingga pemasaran
produk gandum (W1,W2,W3,W4,T1,T2).

KESIMPULAN

Introduksi budidaya gandum tropis kepada
masyarakat petani menghadapi kendala teknis,
meliputi kendala teknis dalam tahap budidaya,
tahapan panen, maupun kendala dalam tahap
panen dan pasca panen gandum. Strategi yang
dapat diambil meliputi (1) strategi SO yakni
memanfaatkan jejaring memperluas wilayah
pengembangan dan inovasi teknologi alat mesin
pertanian budidaya gandum tropis; (2) strategi
WO yakni kemitraan uji varietas unggul gandum
tropis tahan kering dan hama serta pengem-
bangan teknologi panen dan pasca panen; (3)
strategi ST yakni mengembangkan peluang
budidaya dan agribisnis  gandum tropis oleh
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 Kekuatan (Strength-S) 
1. Kecocokan kondisi lingkungan 

untuk budidaya gandum. 
2. Ketersediaan sarana produksi 

budidaya gandum (pupuk, 
pengendalian pengganggu 
tanaman, sarana pengairan). 

3. Terdapat varietas gandum Guri-5 
yang adaptif terhadap kekeringan. 

4. Kelompok tani yang berdaya. 

Kelemahan (Weaknesses-W) 
1. Akses petani terhadap benih 

gandum.  
2. Keterbatasan benih unggul tahan 

kering dan hama. 
3. Keterbatasan lahan untuk 

budidaya gandum bersaing 
dengan tanaman lokal yang biasa 
ditanam petani. 

4. Alat dan pengetahuan petani 
terhadap proses panen dan pasca 
panen gandum (proses pasca 
panen relatif panjang dan rumit 
bagi petani). 

Peluang (Opportunities-O) 
1. Jejaring kemitraan dengan 

pemerintah dan perguruan tingi 
dalam hal budidaya. 

2. Teknologi  alat dan mesin terkait 
budidaya gandum, yang semakin 
berkembang, misal thresher,  mini 
harvester, dan lain sebagainya. 

3. Kebijakan pemerintah mendukung 
budidaya gandum dalam program  
diversifikasi tanaman dan pangan. 

Strategi SO 
1. Memanfaatkan jejaring mitra 

untuk memperluas wilayah 
pengembangan budidaya Guri 5 di 
lahan petani. 

2. Mengembangkan inovasi alat dan 
mesin pertanian budidaya gandum 
melalui jejaring industri dengan 
kelompok tani. 

 

Strategi WO 
1. Kemitraan balai penelitian dan 

perguruan tinggi sebagai unit 
pemasok benih gandum kepada 
petani. 

2. Penelitian menghasilkan varietas 
gandum tahan kering dan hama. 

3. Penelitian memanfaatkan jejaring 
mitra untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan 
dalam membudidayakan gandum 
hingga panen dan pasca panen 
gandum. 

4. Pengembangan alat dan mesin 
pasca panen hingga penepungan 
gandum. 

Ancaman (Threats-T) 
1. Kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan teknologi gandum 
yang belum optimal dan serius.  

2. Persaingan dengan harga benih 
dan produk gandum di pasaran 
yang relatif rendah. 

Strategi ST 
1. Mengembangkan peluang 

budidaya dan agribisnis  gandum 
tropis oleh kelompok tani mitra. 

Strategi WT 
1. Mendorong penelitian pasar 

tentang benih unggul gandum 
yang dibutuhkan pasar. 

2. Konsistensi upaya introduksi 
budidaya gandum kepada 
masyarakat petani melalui 
pendampingan, penyuluhan, serta 
jejaring kemitraan budidaya 
hingga pemasaran produk 
gandum. 

 

Tabel 2  Matriks SWOT Budidaya Gandum

kelompok tani mitra, dan strategi WT yakni
penelitian pasar benih gandum tropis dan
konsistensi upaya introduksi budidaya gandum
kepada masyarakat petani melalui pendam-
pingan, penyuluhan, serta jejaring kemitraan
budidaya hingga pemasaran produk gandum.
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