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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. 

......... dl-'lpal·kan pada Scmin11r Schari Pcngcmbangan Gandum di Indonesia, IJircktorat Jcndral 
a Taaaman Pangan. Dcpartcmcn Pcrtaninn. Pasar Minggu Jakarta, .11 Agustus 200 I. 

pa:�·· fa.k. Penanian. Univ. Kristen Satya Wacana. Jl. Oiponegoro 56-60 Salatiga, 
-llil?tiZiil . .... , 8t�• .edu . 



Tabel 1. Persentase wilayah penanaman gandum dengan varictas "modern" 

Wilayah 1970 1977 1983 1990 

Sub-saharan Afrika 5 22 32 52 

Asia Barat dan Afrika Utara 5 18 31 42 

Asia (tidak masuk China) 42 69 79 88 

China Tidak Tidak Tidak 70 
ada ada ada 
data data data 

Amerika Latin 11 24 68 82 

Lainnya 20 b) 41 b) 59 b) 70 
Keterangan : a) negara Maroko dan fran belum masuk httungan 

b) tidak termasuk negara China 

1994 
59 
57 a) 

91 
70 

92 
78 

3 

Dari data Tabcl I diatas tcrlihat bahwa pcnanaman gandum dengan 

enggunakan varietas modern dari tahun ke tahun disemua negara mengalami 

·ngkatan. 

India saat ini telah begitu pesat dalam menciptkan beberapa varietas modern 

g mempunyai kekhususan tersendiri sehingga tanaman gandum di India mampu 

buh diseluruh wilayah negara tersebut . lnvestasi yang telah dilakukan India 

a ini sangat besar sekali dalam pengembangan tanaman pangan baik itu untuk 

an gandum maupun padi. Hal ini dilakukan karena kebutuhan pangan akan 

asi penduduk India sangat besar serta India menyadari bahwa negara tersebut 

punyai keragaman agroklimat yang sangat besar. 

Ditinjau dari a!:,rroklimatnya, India mempunyai zona agrokhmat yang sangat 

ragam yaitu mempunyai ketinggian tempat hingga 4000 m dpl, dengan kondisi 

ik.Jim yang beragam mulai dari arid hingga kelembaban tinggi. Tanah yang adapun 

memounyai keragaman pH yang sangat luas yaitu mulai dengan tanah pH tinggi, yaitu 

mencapai 9-10 (saline) sampai daerah dengan pH yang rendah yaitu mencapai 4 

(aci ). 

Dari kondisi yang demikian temyata hampir seluruh wilayah di India mampu 

tiii;IIDBmi tanaman gandum. Hal ini dapat teijadi karena penciptaan varietas-varietas 

mam�IU beradaptasi di setiap zona agroklimat sangat berhasil. Oleh karena itu 

g dilakukan pada lingkungan yang tidakjavourahle, sampai saat ini telah 

-..nht..hkan hasil yang Iuar hinsn terutnmn untuk produksi tnnaman gandum. 

peruuraman tanaman gandum di India umumnya dimulai pada bulan 

ember dan di panen sekitar bulan Maret-April. Dimana dengan 
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ungan protein berkisar 6% - I 0% dan jenis gandum ini akan menghasi1kan 

g dengan kadar gluten yang n.:ndah. Gandum tipe kedua ini akan baik sckal i bila 

Cll11�lkan untuk pembuatan roti kering. Masih terdapat genus Triticum lainnya yaitu 

-icum durum yang juga mempunyai kandungan gluten cukup tinggi, tetapi jenis ini 

baik digunakan pembuatan "baking, dan jenis ini khusus untuk peruntukan 

pembuatan macaroni, spaghetti dan semolina. 

Sedangkan untuk beberapa negara yang mempunyai musim winter summer, 

trutumdan spring, umumnya mengkalifikasikan gandum secara deskriptifberdasarkan 

� tanamnya, sehingga dikenal "spring wheat (penanaman saat "spring,) dan 

..,� .. ...., ....... wheat (penanaman saat "winter"). 

Produksi gandum secara global paa tahun 2000-2001 adalah mendekati 5 1 9.4 

dengan I 06.6 juta ton yang diperdagangkan secara Intemasional. Sementara 

·a mempunyai stok biji-bijian sekitar 44.5 juta ton yang terhitung saat akhir 

un 2000, dimana dari bijian tersebut, 26.5 juta ton merupakan biji gandum dan 

ya non gandum. Pada tahun 1999-2000 produksi gandum di India mencapai 75.4 

jula ton sehingga tidaklahmengherankan pada akhir tahun 2000 India masih memiliki 

dum cukup besar. Prediksi tahun 2001 ini bahwa produksi gandum di India 

- akan berubah seperti tahun sebelumnya. 

U tuk saa l ini (unluk prcdiksi hinggn lahun 20?0) India scdang 

rK'nh-embangkan tanaman gandum masa depan yang mernpunyai kualitas tinggi 

�·""'"·rna tuk standart perdagangan Intemasiona] serta mempunyai potensi hasi1 

.0 ton!ha dengan periode penanaman yang tidak terlalu lama. Karena 

_ � yang ada di India sekarang bahwa produksi gandum di India berkisar 3-5 

itu saat ini India sedang mengembangkan gandum hibrida. 

lak dari keberhasilan India tersebut, maka tidaklah salah hila bangsa 

���ia harus mau bclajar dari India. 

Belajar Dari Kondisi India 

Revo · hijau yang sekarang ini dikernbangkan dibeberapa negam termasuk 

4i ia telah memberikan pengaruh yang nyata terhadap produktivitas pertanian. 

T; ggunaan tanaman dengan varietas "modem, yang sangat responsive 

kan yang dibcrika n serta mcmbcrikan hasil yang cukup tinggi pula. 

Hal rru ljadi pada pengernbangan tan�man gandurn. Tabel 1 menunjukkan 

�� (p:7Si::Dtase) penanaman gandum dengan varietas modem di dunia ini 

lo 
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PCil8Dtaman yang demikian maka sekitar bulan Januari-Pebruari tanaman memasuki 

mbungaan dan cooling paiod tercapai pada bulan tersebut sehingga 

11:11!JeiJltUli::nya bungajertile sangat tinggi. Untuk daerah cooler northrn hill tanaman 

ga:DdJliiD mempunya1 lama tumbuh sekitar 170 hari, daerah Punjab plains tanaman 

g;aJdam mempunya1 lama tumbuh sekitar 140 hari dan daerah warmer Karnutaka 

tatam:um gandum mempunyai lama tumbuh sekitar 1 00 hari. 

Hingga tahun 2000 bahwa India telah merelease varietas tanaman gandurn 

SCIEW!ar 190 varietas yang mempunyai kespesilikasian sendiri-sendiri misalnya potcnsi 

.. sibJ.YS tinggi, resisten terhadap penyakit, kualitas biji baik, tolerance pada kondisi 

saline, tolerance pada tanah masarn, tahan terhadap kekeringan, perlu adanya 

rm-.,._.;· serta umur genjah. 

Bila dilihat dari pengalaman selama perjalanan di India selama 2 bulan, 

mf:m:Il[Jj.ukkan bahwa target crop breeding sehingga menghasilkan tanaman yang unik 

bub dikondisi agroklimat yang ekstrim adalah kunci utama di India, serta 

m���nra. keija keras, dukungan semua pihak mulai dari lembaga peneliti pemerintah, 

pendidikan, departemen terkait serta adanya jalinan kerjasama secara 

D:di:D118Si.onal yang sangat solid sehingga India mampu mempunyai koleksi germpalsm 

dukungan teknologi dari berbagai negara. Disamping program crop 

b:!a:Cfinj�Ulka dikembangkan juga teknologi budidaya gandum yang sangat efisien 

�a.LU pemanfaatan surnber daya alam yang ada (resource management). Sebagai 

bahwa untuk rnengurangi ketergantungan pupuk nitrogen, terciptanya 

I::::!ICI�tngan unsure hara serta pemutusan siklus hidup hama-penyakit maka pola 

b:!JIID:tan gandurn di India, pada satu area laban yang sama umumnya dengan system 

· yaitu tanaman gandum-padi-legum. 

Strategi Pengembangan Penelitian Tanaman Gandum di Indonesia 

K utuhan pangan manusia semakin hari akan semakin meningkat sejalan 

Cl:l�m jumlah penduduk yang juga rneningkat. Diperhitungkan bahwa pada tahun 

yan akan datang kebutuhan pangan manusia di dunia akan meningkat hingga 
Oleh karena itu dalam rangka kearnanan pangan, Indonesia perlu 

·versifikasi pangan yaitu tidak hanya bertumpu pada padi (beras) tetapi 
u "persiapkan bahan makanan lainya. Dalam hal ini tanarnan gandurn 

IDI::Dij;JUil!YBi. peJuang sangat tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. 
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Secara agroklimatologi, telah terbukti <.lari beberapa hasil penelitian <.lua tuhun 

--..cur ini Indonesia mempunyai wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan 

tm:mul8Jl gandum. Oleh karena itu pengembangan tanaman gandum yang akan datang 

u adanya sinergisme antara penelitin (perguruan tinggi dan lemhagapemerintah) 

tJ.r pengambil keh!jakan di negara ini 

Berdasarkan pengalaman penelitian <.lua tahun terakhir ini serta belajar dari 

budidya tanaman gandum di India maka pengembangan tanaman gandum 

JDcliOnC�ia dapat diarahkan dengan memanfaatkan area laban marginal atau laban 

tr:l'lallm yang belum diusahakan tetapi mempunyai potensi untuk dikembangan. 

u.uk itu management antara tanaman yang akan dikembangkan (gandum) dengan 

smnbc�daya alam yang ada perlu dikembangkan. 

Arah penelitian yang perlu dikembangkan pada lahan margina tersebut adalah 

CICtr;gatn focus meningkatkan masukan kelahan marginal dalam rangka mengefisienkan 

SIO�:tmaa.n sumber daya lahan yang ada. 

Berdasarkan urian diatas maka prioritas penelitian dalam jangka pendek pada 

2 2-2007 ini adalah: 

I. Pcmctaan wilayah Indonesia ini yang mampu untuk pengcmbangan 

gandum dengan memperhatikan daya dukung agroklimat, social-ekonomi, 

budaya dan pasar. 

2. Penclitian pcngolahan tanah yang antara lain mcliputi zero-tillage, sehar 

Jangsung benih gandwn, bedengan dan tanpa bedengan 

3. Pengelolaan unsur hara tanab, yang antara lain meliputi keseimbangan 

hara, efisiensi serapan, dinamika bahan organic tanah, micronutrient, 

manajement crop residue. 

4. Cropping system dan system ekologi, yaitu yang antara lain meliputi 

penelitian rotasi tanaman (misalnya rotasi gandum, padi, jagung dan 

legume), penge1o1aan gulma dan hama penyakit. 

5. Pengelolaan pengairan, antara lain penelitian untuk stress air pada tanaman 

(baik yang kekeringan dan kelebihan), evapotrasnpirasi dan kebutuhan air 

an. 

P iptaan varietas-varietas baru yang disesuaikan dengan kondisi 

klimat di Indonesia serta varietas yang resisten terbadap hama
net:wskl· t yang ada. 



• Penelitian social-ekonomi dalam rangka tingkat adopsi masyarakat 

erbadap teknologi gandum yang baru ini serta memasyarakatkan tanaman 

gandum. 

PENUTUP 

nsia sebagai negara agraris dengan tingkat produktivitas tanah yang 

· serta agroklimat yang ada sebenarnya mampu memproduksi gandum. 

· seperti yang diuraikan diatas maka agar pengembangan tanaman gandum 

lac!o:cesi"a berhasil maka diperlukan : 

I. ·asama yang saling mendukung antara peneliti baik di perguruan tinggi dan 

erintah serta pengambil kebijakan yang ada. 

2 :rlunya dibentuk lembaga atau balai atau "apapun namanya" yang mampu 

gkoordinir semua kegiatan pengembangan tanaman gandum mulai dari 

elitian sampai adopsi teknologi tanaman gandum ke masyarakat. 

3. unya dijalin kerjasama dengan lembaga intemasional yang bergerak dalam 

litian gandum. 
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