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ABSTRAK 

Hanjeli  (Coix   lacryma-jobi   L.)   merupakan   tanaman   serealia   dari   famili 

Gramineae yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pakan. Hanjeli 

yang memiliki kandungan protein, lemak, dan vitamin B1 lebih tinggi 

dibandingkan tanaman serealia lainnya. Tujuan program ini adalah membentuk 

kelompok-kelompok tani, petani mengetahui teknik budidaya hanjeli yang benar, 

teknologi  pengolahan hasil/pasca panen yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 

(dalam bentuk tepung),  serta tempat pemasaran produk. Pelaksanaan program 

dilaksanakan  di  desa  Pager  Wangi  kawasan  Punclut,  Kec.  Lembang,  Kab. 

Bandung.  Waktu  pelaksanaan  dimulai  pada  tanggal  11  April  2006  sampai 

tanggal  13  Juni  2006.  Penanaman  serentak  di  lahan  petani  seluas  140  m
2 

sedangkan demplot seluas 300 m
2
. Penyuluhan mengenai teknik  budidaya serta 

pengolahan pasca panennya dilakukan oleh dosen Jurusan Budidaya Pertanian 

Unpad.  Industri  tepung  yang  telah  dihubungi  adalah  Bogasari  dan  industri 

tepung Bapak Yayat di Pasar Cicadas. Industri makanan yang siap bekerjasama 

adalah home industry milik  Kang Dian, bernama Nagre yang telah mencoba 

membuat roti, sugar dough dan kue  brownies. Kini, Nagre dapat menampung 

sekitar 5 kg tepung hanjeli per minggunya. Promosi Brownies Hanjeli dilakukan 

kepada pejabat Direktorat Serealia, Direktorat Perbenihan, Balai Produksi dan 

Sertifikasi Benih (BPSB), Dinas Provinsi Jawa Barat, PT Bogasari dan para 

Dosen  Fakultas  Pertanian  Universitas  Padjadjaran.  Program  kegiatan  yang 

terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hanjeli ini 

sehingga dapat menjamin  kontinuitas produk hanjeli. Hambatan terjadi karena 

tidak  sesuainya  waktu  pencairan  dana   program  dengan  pola  tanam  yang 

direncanakan  sehingga  menyebabkan  pertanaman   dimulai   menjelang  musim 

kemarau. 
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PENDAHULUAN 

Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) merupakan tanaman serealia dari famili 
Gramineae yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pakan (Nurmala, 

1998). Daerah asal hanjeli tidak diketahui tetapi hanjeli tersebar luas di Asia 

Selatan dan  Asia Timur. Dahulu hanjeli dimanfaatkan sebagai sumber energi, 

protein,  juga  cadangan   makanan  untuk  mengatasi  kelangkaan  pangan  bagi 

penduduk Asia dan Afrika yang  tergolong  negara-negara miskin (Grubben dan 

Partohardjono, 1996). 

Tanaman hanjeli dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi 

(Nurmala,  1998).  Hanjeli  tumbuh  baik  sampai  ketinggian  1000  m  dpl  dalam 

tempat terbuka. Hanjeli dapat beradaptasi pada daerah tropik juga daerah kering 

dengan  suhu  sekitar  25
o
C sampai  35

o
C (Grubben  dan  Partohardjono,  1996). 
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Hanjeli juga toleran terhadap suhu dingin, tanah asam ataupun basa (Rahmawati, 

2003). Melihat syarat tumbuh hanjeli di atas, Indonesia sebagai negara agraris 

tropika sangat cocok untuk dijadikan tempat budidaya hanjeli. 

Saat  ini,  produksi  pangan  terutama  beras  tidak  dapat  mengimbangi 

peningkatan   jumlah   penduduk.   Oleh   karena   itu,   diperlukan   suatu   usaha 

diversifikasi pangan untuk mengatasi hal tersebut (Nurkhamidah, 2003). Hanjeli 

dapat menjadi pangan alternatif sebagai  salah satu usaha diversifikasi pangan 

karena  hanjeli  memiliki  nilai  gizi yang  baik.  Kandungan  protein,  lemak,  dan 

vitamin B1  pada hanjeli lebih tinggi dibandingkan tanaman  serealia lainnya, Ca 

yang dikandung hanjeli lebih tinggi dibandingkan beras, jagung, dan  sorghum 

(Tabel 1). 
 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tanaman Serealia dalam 100 g Biji Serealia 

 
Komposisi Kimia Beras Jagung Millet Sorghum Barley Hanjeli 

Kandungan air (%) 13.5 13.6 11.0 12.0 13.7 15.0 
Energi (kJ) 1711 1690 1573 1628 1586 1506 
Karbohidrat (%) 87.7 83.0 78.9 82.6 83.2 76.4 
Protein (%) 8.8 10.5 12.8 11.4 12.2 14.1 
Lemak (%) 2.1 4.9 5.6 4.2 2.4 7.9 
Serat (%) 0.8 2.7 1.7 2.5 2.9 0.9 
Abu (g) 1.3 1.6 2.7 1.7 2.2 1.6 
Ca (mg) 18 16 56 25 58 54 
Fe (mg) 3.2 3.2 10.1 4.3 7.0 0.8 
Vit. B1  (mg) 0.39 0.34 0.35 0.37 0.36 0.48 
Vit. B2  (mg) 0.08 0.13 0.16 0.20 0.12 0.10 
Niacin (mg) 5.8 2.4 2.0 4.4 6.0 2.7 
Sumber: Grubben dan Partohardjono, 1996 

 
Pangan dari hanjeli dapat berupa bubur hanjeli, tape, dan kue-kue yang 

menggunakan tepung hanjeli sebagai tepung campuran (composite flour). Saat ini, 

harga hanjeli  impor di pasar tradisional mencapai Rp16.000,00/kg (data primer, 

2005). 

Saat  ini,  di  kawasan  Punclut  terdapat  petani  yang  membudidayakan 
hanjeli. Berdasarkan data sekunder tahun 2005 yang diperoleh, petani di kawasan 

Punclut telah menanam hanjeli sejak tahun 1940-an. Dari sekitar lima belas petani 

yang dahulu menanam hanjeli,  sekarang hanya tersisa tujuh petani yang aktif 

menanam  hanjeli.  Petani  lain  yang  tidak  lagi  menanam  hanjeli  beralih  pada 

komoditas  lain  seperti  ketela  pohon  dan  kacang  tanah.  Hal  ini  disebabkan 

ekonomi petani yang rendah sehingga tidak mampu untuk membeli komponen 

budidaya  seperti  benih,  pupuk,  dan  pestisida.  Selain  itu,  banyak  petani  yang 

kebingungan dalam memasarkan hanjeli karena hanjeli masih dijual dalam bentuk 

biji (petani Punclut menyebutnya beras) dengan harga hanjeli masih 

Rp4.000,00/kg (data primer, 2005). 

Teknik  budidaya  hanjeli  yang  dilakukan  di  kawasan  Punclut  masih 

tradisional  dan masih dilakukan secara mixed cropping dengan rata-rata luasan 

tanam hanjeli kurang dari  seperlima luas lahan mereka. Hal ini menyebabkan 

produksi hanjeli yang tidak optimal.  Keadaan di atas diperburuk dengan tidak 
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adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian setempat dan petani tidak 

dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tani. 

Potensi wilayah dari segi  fisik sangat memungkinkan   untuk 

membudidayakan hanjeli karena Punclut berada pada ketinggian kurang lebih 900 

m dpl dengan  suhu sekitar 22
o
C-25

o
C. Menurut Kompas.com (2005), meskipun 

tanah di Punclut adalah latosol (tanah merah) dan kesuburannya terus berkurang, 

sebagian besar penduduk Punclut tetap berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, 

dari  segi  sosial,  budidaya  hanjeli  dan  pengembangannya  dapat  diterima  oleh 

masyarakat.   Dari   segi   ekonomi,   penduduk   Punclut   yang   rata-rata   tingkat 

pendidikan formalnya rendah (SD-SMP) masih berada dalam kemiskinan. Untuk 

mengembangkan   potensi   daerahnya,   mereka   mengusulkan   agar   daerahnya 

dijadikan wilayah pengembangan yang  berbasis  masyarakat dengan 

memberdayakan lembaga masyarakat yang ada. Karena dianggap sesuai dengan 

rencana  tata   umum  tata  ruang  kota  (RUTRK),  usulan  itu  disetujui  dalam 

pertemuan pleno antara masyarakat dan pemerintah daerah pada 17 April 2001. 

Permasalahan yang harus dipecahkan adalah meningkatkan kesejahteraan 

para petani dan merangsang petani lain yang tidak lagi menanam hanjeli kembali 

menanam  hanjeli.  Oleh   karena  itu,  pembentukan  kelompok-kelompok  tani, 

perbaikan  teknologi  budidaya,  teknologi  pasca  panen,  dan  pemasaran  harus 

dilakukan. 

Pembentukan kelompok tani diharapkan dapat mengatasi masalah petani 

dengan tepat dalam waktu yang singkat karena diatasi secara bersama. 

Untuk memberikan keuntungan yang maksimal, petani harus 

menghasilkan produksi maksimal dengan biaya yang ditekan serendah mungkin. 

Oleh  karena  itu,  diperlukan  rakitan  teknologi  budidaya  yang  cocok  dengan 

keadaan fisik wilayah Punclut dan keadaan sosial petani. 

Tidak adanya produk pasca panen yang mempunyai nilai ekonomis tinggi 

membuat  petani seringkali mendapatkan keuntungan yang sedikit. Oleh karena 

itu, diperlukan teknologi  pasca panen yang dapat mengubah bahan baku hanjeli 

menjadi produk olahan bernilai ekonomi  tinggi. Tepung hanjeli dapat menjadi 

salah satu produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

Para  petani   seringkali   kebingungan   dalam   memasarkan   produknya. 

Akibatnya  banyak petani yang tidak dapat meneruskan budidaya hanjeli karena 

pemasarannya dianggap sulit. Dalam hal ini, diperlukan suatu informasi mengenai 

tempat-tempat pemasaran yang dapat memasarkan produk mereka. 

Tujuan program ini adalah membentuk kelompok-kelompok tani sehingga 

permasalahan-permasalahan pertanian dapat diselesaikan secara bersama. Selain 

itu,  petani  dapat  mengetahui  teknik  budidaya  hanjeli  yang  benar,  teknologi 

pengolahan  hasil/pasca  panen  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi  (dalam 

bentuk  tepung),  serta  tempat  pemasaran  produk  yang  jelas  dan  menghasilkan 

keuntungan optimal. 

Luaran yang diharapkan adalah jasa dan barang. Jasa berupa pembentukan 

kelompok-kelompok tani, informasi teknik budidaya hanjeli dan teknologi pasca 

panen yang baik (pengolahan menjadi bentuk tepung), dan informasi tempat 

pemasaran produk yang jelas. Barang berupa tepung hanjeli dari biji hanjeli yang 

telah diolah. 

Manfaat program ini dapat dilihat ketika perubahan kondisi terjadi setelah 

kegiatan  PKM  selesai.  Dari  sisi  Ipteks,  petani  mendapat  pengetahuan  berupa 
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teknologi budidaya dan teknologi pasca panen hanjeli. Pemasaran yang baik akan 

menunjang proses budidaya hanjeli selanjutnya. Sehingga, petani dapat 

menghasilkan  produksi  yang  maksimal  dengan  biaya  yang  rendah.  Secara 

ekonomi, hal ini akan berdampak pada keuntungan dan kesejahteraan petani yang 
meningkat. 

 
METODE PENDEKATAN 

Pelaksanaan program dilaksanakan di desa Pager Wangi kawasan Punclut, 

Kec. Lembang, Kab. Bandung. Waktu pelaksanaan dimulai pada tanggal 11 April 

2006 sampai tanggal 13 Juni 2006. Dengan lama waktu pelaksanaan enam puluh 

empat hari. 
Bahan penunjang yang digunakan: 

 Benih Hanjeli 

 Pupuk NPK (15-15-15) 

 Pestisida furadan 

 Patok nama 

 Kantong plastik dan karung tepung 

 Konsumsi untuk penyuluh 

Alat penunjang yang digunakan: 

 Cangkul 

 Sprayer 

 Emrat 

 Kored 

 Komputer 

 Printer, dan 

 Alat tulis 

Metode pelaksanaan program sebagai berikut: 

1.  Menginventarisasi   petani-petani   yang   masih   aktif   menanam   hanjeli   di 

kawasan Punclut untuk memudahkan pembentukan kelompok tani 

2.  Membuat demplot dengan luas 300 m
2   

untuk membuat lahan percontohan 

budidaya hanjeli. 

3.  Menginformasikan kepada petani mengenai rakitan teknologi budidaya dan 

teknologi pasca panen hanjeli 

4.  Menginformasikan teknologi pasca panen dimulai dari pengeringan sampai 

penepungan 

5.  Menginventarisasi tempat-tempat pemasaran tepung hanjeli terutama industri 

tepung. 
6.  Membuat kerjasama antara industri tepung dengan petani. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Petani yang terbiasa menanam hanjeli telah diinventarisasi dan dibentuk 

menjadi  kelompok  tani  percontohan.  Dalam  satu  kelompok  terdapat  7  orang 

petani. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2006 dan dilanjutkan dengan 

menambah petani pada kelompok tersebut sampai 10 orang. Kegiatan seharusnya 

berlanjut ke pembuatan demplot  percontohan dan penanaman serentak di lahan 

petani. Akan tetapi, petani akan selesai memanen hanjeli mereka pada akhir bulan 

April sehingga kegiatan dilanjutkan dengan mengumpulkan  hasil  panen petani, 

menguji rendemen, mengamati kegiatan pasca panen yang dilakukan oleh petani, 
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dan menginventarisasi tempat pemasaran tepung, industri tepung, dan industri 
makanan berbasis tepung. Industri tepung yang telah dihubungi adalah Bogasari, 

tetapi  hingga  kini  belum  memberikan  jawaban.  Industri  tepung  lainnya,  yang 

dikelola oleh Bapak Yayat di Pasar Cicadas, bersedia untuk membuat tepung dari 

hanjeli, tetapi tidak bersedia untuk memasarkannya. Industri makanan yang telah 

dihubungi dan berhasil diajak bekerjasama untuk memasarkan dan 

mengembangkan tepung hanjeli adalah home industry milik Kang Dian, bernama 

Nagre. Industri ini bersedia menampung tepung hanjeli dan mengembangkannya 

dalam bentuk makanan siap saji. Nagre telah  bekerjasama dengan kami untuk 

mencoba membuat roti, sugar dough dan kue brownies. Tepung hanjeli ternyata 

tidak cocok untuk pembuatan roti, tetapi cocok untuk pembuatan sugar dough dan 

sangat cocok untuk brownies. Kini, Nagre dapat menampung sekitar 5 kg tepung 

hanjeli per minggunya. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan yaitu dengan 

Bapak Yayat  untuk pembuatan tepung serta Nagre sebagai penampung tepung 

hanjeli   dan   tempat   pemasarannya.   Kegiatan   selanjutnya   yaitu   penyuluhan 

mengenai   teknik   budidaya   serta   pengolahan   pasca   panennya.   Penyuluhan 

dilakukan oleh dosen Jurusan Budidaya Pertanian Faperta Unpad, yaitu Noladhi 

Wicaksana,  S.P.  M.P.,  Farida,  S.P.,  MP.,  dan  Ade  Ismail,  S.P.  kegiatan  ini 

dilaksanakan  pada  tanggal  7  Mei  2006,  dengan  dihadiri  6  petani.  Pembuatan 

demplot percontohan dan penanaman serentak baru dilaksanakan tanggal 8 Mei 

2006. Penanaman serentak di lahan petani seluas 140 m
2   

sedangkan demplot 

seluas   300   m
2
.  Kegiatan   yang   berlangsung   yaitu   pengolahan   tanah   dan 

pemupukan  organik.  Sampai  penulisan  laporan  ini,  pertanaman  hanjeli  masih 

dalam fase vegetatif. Pada tanggal 6 Juni 2006, pelaksana program bekerjasama 

dengan Nagre untuk mempromosikan Brownies Hanjeli kepada pejabat Direktorat 

Serealia, Direktorat Perbenihan, Balai Produksi dan  Sertifikasi Benih (BPSB), 

Dinas  Provinsi  Jawa  Barat,  PT  Bogasari  dan  para  Dosen  Fakultas  Pertanian 

Universitas  Padjadjaran.  Tempat  promosi  di  Sanggar  Penelitian  Latihan  dan 

Pengembangan Pertanian (SPLPP) Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 

unit Arjasari Kabupaten Bandung. 
 

 
 

 
 

 
 

Gambar1. Penyuluhan kepada Petani 
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Gambar2. Brownies Hanjeli 
 
 
 

 

 
 

Gambar3. Pertanaman Hanjeli di Lahan Petani 
 

 
 

Kegiatan inventarisasi petani yang akan menanam hanjeli sangat 

menunjang pelaksanaan program ini, karena masyarakat kemudian tertarik untuk 

menanam  hanjeli  dan  bergabung  dengan  kelompok  tani.  Penyuluhan  kepada 

petani merupakan awal yang  baik sebelum budidaya hanjeli dilakukan. 

Penyuluhan  dapat  menjelaskan  bagaimana  budidaya  hanjeli  yang  benar  dan 

pengolahan  hasil  yang  baik.  Pemasaran  hasil  hanjeli  ke  industri  penepungan 

sangat sulit karena industri-industri tersebut tidak mempunyai konsumen tepung 

hanjeli. Oleh karena itu, tepung dari biji hanjeli langsung dipasarkan ke industri 

makanan.  Kerjasama  dengan  Nagre  dalam  pengolahan  tepung  menjadi  aneka 

makanan bertujuan untuk memberi daya tarik konsumen dan industri pengolahan 

makanan  lainnya. Meskipun sampai saat ini belum ada lagi industri pengolahan 

makanan yang tertarik,  tetapi konsumen semakin banyak yang meminta produk 

tepung dari hanjeli. Nagre sampai saat ini telah dapat mengolah 5 kg tepung per 

minggunya untuk dijadikan brownies. Umpan  baliknya, kontinuitas permintaan 

hanjeli semakin meningkat dan petani semakin tertarik untuk  menanam hanjeli. 

Promosi  yang  dilakukan  kepada  beberapa  pejabat  Ditjen  Tanaman   Pangan, 

perusahaan penepungan dan beberapa dosen Fakultas Pertanian Unpad merupakan 

langkah sosialisasi agar produk-produk makanan dari tepung hanjeli dapat populer 
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di masyarakat. Hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat 

pada  program  penanaman  serentak  dan  pembuatan  demplot.  Waktu  pencairan 

dana   program   yang   tidak   sesuai   dengan   pola   tanam   yang   direncanakan 

sebelumnya mengakibatkan program penanaman serentak dan pembuatan demplot 
harus dimulai menjelang musim kemarau. Tidak  adanya sumber air yang dapat 

digunakan  untuk  pengairan  lahan  menyebabkan  petani  tidak  mau  menanam 

hanjeli dalam jumlah yang banyak di lahannya meskipun telah menerima subsidi 

dari  dana  program.  Petani  hanya  menanam  sekitar  140  m
2    

pada  lahannya. 

Pertumbuhan  tanaman  pada  demplot  pun  tidak  cukup  baik  karena  air  yang 

dibutuhkan hanya dari hujan. 
 

KESIMPULAN 

Program kegiatan yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai  pentingnya hanjeli ini sehingga dapat menjamin kontinuitas produk 

hanjeli.  Promosi  yang   dilakukan  kepada  beberapa  pejabat,  perusahaan,  dan 

akademisi   merupakan   langkah   sosialisasi   terhadap   masyarakat.   Penemuan 

makanan baru dari tepung hanjeli menjadi daya tarik terhadap masyarakat untuk 

mengkonsumsi hanjeli. 

Hambatan terjadi karena tidak sesuainya waktu pencairan dana program 

dengan  pola   tanam  yang  direncanakan  sehingga  menyebabkan  pertanaman 

dimulai menjelang musim kemarau. 
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