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Pengenalan
Di banyak bagian daerah tropis Asia, khususnya di ladang tadah hujan, terjadi penambahan
luar biasa penanaman jagung dalam ukuran luas. Penambahan produksi jagung komersial
didorong oleh pertumbuhan permintaan pakan ternak, dan sedang mengganti banyak tanaman
traditional termasuk bahan baku beras dataran tinggi.
Sebelum ledakan jagung di Asia pada saat ini, dan bahkan ribuan
tahun sebelum pedagang Eropa membawa tanaman ini ke Timur
Jauh, satu tanaman yang disebut jali (Coix lacryma-jobi) ditanam
sepanjang Selatan, Tenggara dan Asia Timur. Jali tetap ditanam
sebagai sereal untuk konsumsi manusia, dan juga sebagai pakan
ternak (keduanya bijian dan hijauan).
Secara Botani, jali digambarkan sebagai rumput tahunan yang
tegak, tinggi 1-2 m. dengan akar penahan menyerupai jagung yang
tumbuh dari ruas bawah. Rumput ini (jali) adalah monoecious,
dengan bunga jantan dan betina terletak di bagian yang berbeda di
pohon. Bunga betina menghasilkan bibit kuning, ungu atau coklat;
sering dalam bentuk air mata (makanya namanya). Varitas cangkang lembut dapat dimakan
(Coix lacryma-jobi var. ma-yuen) dan varietas cangkang keras (Coix lacryma-jobi var.
stenocarpa and var. monilifer) sering dipakai sebagai manik-manik ornamen (FAO).
Jali tidak dipertimbangkan sebagai tanaman bijian utama, dan sering dilewati dengan
diberikan status padi padian, cuman satu dari tanaman sereal berbiji kecil untuk makanan dan
hijauan. Tanaman ini bahkan diabaikan diantara padian; satu-satunya sebutan bijian ini di
publikasi FAO Sorghum and millets in human nutrition adalah bahwa jali adalah, “kurang
penting.”
Mungkin jali berhak untuk mendapat diperhatikan lebih banyak sedikit.
Penggunaan Tradisional Jali
Jali dikonsumsi sebagai bijian oleh manusia dan hewan. Menurut halaman web PROSEA
Coix lacryma-jobi, 100 g porsi makanan dari bijian jali yang dikupas berisi adalah: air 10.115.0g, protein 9.1-23.0 g, lemak 0.5-6.1 g, karbohydrates 58.3-77.2 g, serat 0.3-8.4 g dan abu
0.7-2.6 g. Nilai energi adalah kira-kira 1500 kJ/100 g.
Walaupun statusnya tanaman minor, jali adalah bijian
bernutrisi, yang mengandung lemak dan protein lebih dari
beras dan gandum.
Varietas lengket dan tidak lengket ditanam sepanjang Selatan
dan Asia Tenggara, begitu juga dengan beberapa bagian di
Cina. Jali dikonsumsi dengan banyak cara; contohnya,
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dikukus seperti beras dan dimasukkan dalam sup, minuman ringan dan pencuci mulut.
Walaupun adonan dibuat secara sendiri dari tepung jali tidak akan mengembang sebab karena
tidak ada zat pelekat, campuran yang direkomendasi untuk pembuatan roti adalah 70 persen
tepung gandum dan 30 persen tepung jali (PROSEA).
Jali juga difermentasi untuk membuat bir. Ahli Anthropolog Dr. Malcolm Cairns melaporkan
bahwa walaupun tumbuhan ini sedang sangat kurang dari ladang pegunungan Angami Nagas
Timur Laut India, jali ditanam secara tradisi oleh petani Naga untuk di fermentasi, dan juga
untuk penggunaan makanan ringan dan minum teh.
Petani Naga juga menggunakan jali sebagai pakan babi dan ayam. Sebagai sumber pakan
ternak lokal, jali dapat diberikan dalam kondisi gilingan, pecah atau sebagai bijian utuh.
PROTEA melaporkan tepung jali dapat mengganti tepung jagung untuk pakan unggas.
Sebagai hijauan ternak, FAO’s Coix lacryma-jobi L. Grassland Species Profiles halaman web
menyebutkan bahwa materi hijaun jali sangat enak. Halaman tersebut juga menyediakan
informasi nutrisi tanaman dari India untuk jali segar, dan baru mengalami pertumbuhan awal:
29,9 persen kandungan kering, 8,5 persen protein kasar, 27,9 persen serat kasar, dan 8,96
persen abu, 2,7 persen ekstrak eter dan 51,9 persen extract bebas nitrogen.
FAO melaporkan bahwa di India, hijauan jali menghasilkan 13,9 ton material hijau perhektar
(6,1 ton non-metrik/acre). Indian Grassland and Fodder Research Institute menawarkan
beberapa varietas jali, termasuk Bidhan Coix 1. Varietas ini dilaporkan cocok ditanam di
Bengal Barat, Orissa, Assam and Bihar Utara dengan hasil pakan hijauan rata-rata 34.6 t/ha
(15.22 non-metrik ton/acre). Hijaun jali dapat dipotong beberapa kali pertahun.
Disamping aplikasi nutrisi dan pertanian, jali juga digunakan dalam pengobatan tradisional
Cina dan India. Bijian mengandung kanglait, ekstrak molekul lipid dari jaringan endosperm,
yang telah disahkan oleh pemerintah Cina untuk perawatan untuk paru-paru, lever, perut dan
kanker buah dada. Seyawa medis yang menguntungkan di biji jali yang mempunyai
kandungan anti tumor mencakup coixenolide, palmitic acid, stearic acid, oleic acid dan
linoleic acid (Waraluck, et al.).
Terakhir, bijian keras dan yang tidak dapat dimakan dari varietas non-padian, (Coix lacrymajobi var. stenocarpa and var. monilifer) sering dipakai sebagai manik-manik yang dijahit ke
garmen dan dipakai untuk tasbih.
Jamlong Pawkham dengan Program Pengembangan Holistik
Dataran Tinggi berpusat di Chiang Mai menjelaskan benih
keras, ornamen jali mempunyai bentuk bijian panjang dan
opal. Secara alami bijian ini berlubang dan dapat dijahit
sebagai manik. Pawkham berbagi bahwa pasar informal
untuk bijian ornamen ada di bagian Utara Thailand diantara
pengusaha pembuatan kerajian tangan suku gunung dan/atau
diantara orang-orang pembeli bijian untuk dijual ke pembuat
kerajinan tangan. Tahun 2010 nilai yang dilaporkan untuk 20
liter biji jali adalah 400 baht ($13.00 US).
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Peluang Komersial Jali – Apakah pasar bisa diandalkan?
Pasar komersial untuk jali tersedia, terutama di Cina dan Taiwan; untuk pasar ini, tanaman ini
diproses untuk membuat bermacam-macam makanan dan minuman yang sering dijual dengan
nama "Chinese Pearl Barley,” walaupun tanaman tersebut bukanlah gandum (Hordeum
vulgare). Dibandingkan dengan jagung dan hasil panen ladang utama lain, pasar jali regional
belum begitu dikembangkan.
Mulai tahun 1990, produksi komersial jali telah di promosikan sekali-sekali di Laos sebagai
alat untuk mendongkrak daerah desa miskin. Walaupun demikian, karangan tahun 2006
UNESCAP-CAPSA melaporkan bahwa harga produk pertanian di ladang termasuk jali dan
tanaman lain, tidak naik bahkan agak murah sebab penghubung luar memegang kuasa
menegosiasi harga. Dari ladang, jali lokal diexport ke luar negeri sebagai bahan baku untuk
diolah, dengan produk jadi kemudian dikirim kembali ke Laos, siap untuk dimakan namun
harga lebih tinggi. Penulis merekomendasi investasi pengolah produk harus dilakukan secara
lokal untuk meningkatkan nilai produk jali agar menolong petani Laos meningkatkan
pemasukan lebih tinggi (Douangsavanh and Bouahom).
Syukurlah, pengolahan jali lokal di Laos sedang menjadi kenyataan. Anggota jaringan ECHO
Kirby Rogers melaporkan XP Trading Co. (http://xptradingcompany.com/), berlokasi di
Vientian, dapat mengupas buah jali (yaitu bijian) dalam bentuk bijian utuh, bijian pecah atau
tepung.
Di lain tempat di Asia Tenggara, ahli pangan juga mencari cara untuk memproses bijian
menjadi produk makanan lokal. Contohnya, ahli pangan di Universitas Mae Jo sedang
mempelajari potensi membuat es cream dari jali (Waraluck et al.).
Ekologi Jali
PROSEA menjelaskan	
  secara kuantitatif jali sebagai tanaman umur muda (short-day plant)
(yakni, mengalami akselerasi berbunga dengan kondisi siang yang sangat singkat, tetapi akan
berbunga dikondisi siang lebih panjang atau siang lebih
singkat) yang membutuhkan temperature tinggi, curah hujan
tinggi dan tanah yang cukup subur. Di daerah tropis tanaman
dapat tumbuh dengan ketinggian sampai 2000 m (6.561 kaki).
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Sementara tidak bisa tahan kemarau, jali dapat tumbuh di
kondisi banjir. Jali liar sering ditemukan di area basah
sepanjang sungai dan parit. Dr. Lory Lirio, seorang peneliti jali
Filipina, mengatakan bahwa di daerah terbuka, berawa jali liar
dapat berkembang lagi melalui alat tiller dan bijian.

Jali dapat menyebar secara alamiah, tetapi lambat, di lokasi yang disukai (FAO). Walaupun
demikian, menurut Dr. Lirio, di banyak tempat jail liar dibawah ancaman berhubungan
dengan panen benih berat yang bisa mencegah bertumbuh kembali dari biji sendiri.
Menanam Jali
Jali sering ditemukan ditanam tegak lurus atau dalam dan sekelingi ladang tanah tinggi.
Menurut halman web PROSEAS’s Coix lacryma-jobi , bibit harus diperlakukan dengan
fungisida sebelum ditanam, atau dengan merendam bibit dalam air panas (60-70°C/140-

158°F) sekitar 10 menit untuk mengontrol jamur hangus (Ustilago coicis). Kemudian
tanaman dapat ditanam dengan menaburkan bibit kira-kira kedalaman 5 cm (2 inci) di ladang
yang disiapkan diawal musim hujna. Gundukan harus dipisahkan kira-kira 30 cm (12 inci)
terpisah dalam baris 40-80 (16-32 inci) berpisah dengan rate benih 7-15 kg/ha. Perbanyakan
dilaporkan bias dengan memotong, terutama untuk produksi pakan hijauan, namun tidak ada
detail yang tersedia. Bibit berkecambah dalam satu sampai dua minggu. Tanaman tumbuh
secara vegetative selama empat bulan sebelum berbunga dan penyerbukan terjadi.
Pertumbuhan bijian memakan waktu dua bulan lagi. Batang mulai mengering saat
kebanyakan bibit mulai tua. Setelah menebang dan menguliti biji (baik manual atau dengan
alat yang sama untuk beras), dikeringkan untuk disimpan. Dibawah kondisi lembab, bijian
tidak tersimpan dengan baik –walapun demikian dilaporkan biji utuh tersimpan lebih baik
dibandingkan biji yang sudah dikuliti (PROSEA).
Baik FAO dan PROSEA melaporkan jali berproduksi 2-4 ton bijian tanpa kulit perhektar
(0.9-1.8 non-metric tons/acre), dengan persentase penggilingan (sejumlah bijian dengan kulit
setelah dikuliti) 30-50 persen.
Kenapa Mempromosi Jali?
Seorang petani suku gunung Palaung, Nam Saeng Loongmuang, menjelaskan bahwa
disamping panen beras utama daerah tinggi, petani diladang bukit sepanjang perbatasan ThaiMyanmar secara tradisional mengintegrasikan varietas lokal jagung, sorgum (Sorghum
bicolor) dan jali sebagai makanan untuk musim paceklik (bila panen utama beras gagal) dan
sebagai bijian tambahan baik untuk konsumsi manusia dan ternak. Keberagaman panen
bijian, terutama untuk petani substansi dengan lading kecil, adalah alasan sangat baik untuk
mulia produksi jali.
Manfaat lain jali ialah daya tahan tanaman, sangat sedikit diserang penyakit dan hama dan
membutuhkan sedikit perawatan. Tanaman ini juga bertumbuh di daerah genangan air, tanah
asam dan laterit,dan tanah tergredasi, tanah miring (Pandey and Roy).
Sebagai bijian enak dengan nutrisi lebih tinggi dibandingkan beras dan gandum, jali adalah
cereal yang mungkin berpotensi penting untuk jumlah penduduk dunia yang sedung
berkembang. Disamping itu, baik bijian dan hijauan adalah opsi yang layak untuk pakan
ternak dan unggas.
ECHO Bank Biji Asia (Asia Seed Bank) menawarkan satu pilihan bibit jali yang disebut bibit
Campuran Mekong (“Mekong Mix”) Klik di link ini untuk mengakses katalog bank bibit dan
menaruh pesanan bibit 2012 ECHO Asia Seed Bank Catalog.
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