
Para petani jelai Australia 
telah membangun reputasi 
internasional sebagai 
penghasil biji-bijian 
bermutu tinggi, bersih 
dan aman untuk dijadikan 
pangan. Biji-bijian seperti 
inilah yang sangat dicari di 
seluruh dunia. 

Jelai 
Australia

Mutu, keamanan, dan keandalan



TIONGKOK
3,9mmt

$1,1 miliar

JEPANG
817.000t
$241 juta

ARAB SAUDI
215.000t
$49 juta

UEA
122.000t
$32 juta

KUWAIT
103.000t
$24 juta

VIETNAM
120.000t
$41 juta

KOREA
29.000t
$8 juta

TAIWAN
38.000t
$11 juta

Penggunaan domestik: 3,2 juta metrik 
ton (millions of metric tonnes/mmt)

THAILAND
250.000t
$78 juta

<100.000t <500.000t <1.000.000t >4.000.000t

VOLUME EKSPOR

Ekspor total $1,6 miliar  5,7 juta ton

QATAR
44.000t
$14 juta
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Australia menghasilkan jelai two-row spring 
yang gemuk dan berwarna cerah dengan 
kandungan protein sedang.

Biji-bijian yang dipanen memiliki kadar 
kelembaban rendah (8-12%) dengan 
kelangsungan hidup lama di dalam 
penyimpanan dan sangat diakui di tingkat 
global oleh industri malting, pembuatan bir, 
penyulingan, shochu dan pakan. 

Jelai Australia yang digunakan untuk malting 
memiliki reputasi tinggi karena karakteristik 
mutunya dan keserbagunaannya untuk 
disesuaikan dengan penggunaan produk 
akhir yang berbeda-beda. Biji-bijian jelai 
Australia memiliki tingkat germinasi tinggi 
dengan karakteristik malting yang seragam. 
Varietas jelai yang diakreditasi di Australia 
menghasilkan malt dengan jumlah ekstrak 
yang luar biasa dan berbagai tingkat enzim 
untuk disesuaikan dengan produk-produk 
akhir yang berbeda-beda.

Increasing production
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Gambar 1 Wilayah produksi jelai

Tabel 1 Produksi jelai Australia

Negara Bagian Produksi (t)

Western Australia 3.958.065

Victoria 2.027.447

South Australia 2.009.429

New South Wales 1.653.902

Queensland 237.587

Tasmania 27.748

TOTAL 9.914.178

Sumber: ABARES (Rata-rata lima tahun hingga 2019-20)

Menanam jelai di Australia

Jelai merupakan bagian integral 
dalam pertanian tanaman panen

• Mudah diadaptasikan

• Potensi produksi tinggi

• Permintaan tinggi

Rata-rata lebih dari 9 juta metrik ton 
atau million metric tonnes (mmt) jelai 
dihasilkan di lahan dengan luas total 4 
juta hektar (lihat Tabel 1). 30-40% hasil 
produksi ini mencapai tingkat yang sesuai 
untuk malting, dan sisanya digunakan 
untuk konsumsi manusia atau pakan 
hewan ternak. 

Tumbuh selama musim dingin di Australia, 
penanaman jelai digilir dengan tanaman 
panen lainnya, termasuk gandum, canola, 
oat dan kacang-kacangan (pulse). 
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Pasar-pasar utama untuk 
jelai Australia
Australia merupakan eksportir utama jelai untuk malting dan pakan, 
yakni 30-40% jelai untuk malting yang diekspor ke luar negeri dan 
20% untuk ekspor global jelai untuk pakan.

Pada musim semi Australia (September 
hingga November), panen tananaman 
jelai dimulai di wilayah utara negara ini. 
Musim panen biasanya berakhir pada bulan 
Desember di wilayah selatan Australia.

Penelitian dan pengembangan
Organisasi pembudidayaan biji-bijian 
Australia mengembangkan varietas 
jelai baru yang menghasilkan banyak 
hasil, diadaptasikan dengan baik dan 
memiliki kualitas khusus yang memenuhi 
kebutuhan pelanggan (lihat Tabel 2).

Bekerjasama dengan industri Australia, 
AEGIC menjalankan penelitian langsung 
di dalam pasar dan laboratorium untuk 
memastikan industri Australia memahami 
dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Tabel 2 Varietas jelai Australia

Kualitas malting Compass

La Trobe

RGT Planet

Scope CL

Spartacus

Westminster

Untuk melihat daftar lengkap semua varietas terakreditasi, 
silakan kunjungi situs web Barley Australia.

Pilot Malting Australia
Industri di Australia telah memiliki akses ke Pilot Malting Australia, 
fasilitas pilot malting nasional pertama di Australia. 
Berlokasi di Edith Cowan University di Perth, Western Australia, pabrik pilot malting telah secara khusus dirancang 
untuk menstimulasi praktik malting komersial dan terdiri dari satu ruangan universal yang dapat digunakan 
untuk perendaman (steeping), germinasi dan pengeringan (kilning). Pilot Malting Australia menyediakan kapasitas 
untuk mengevaluasi jalur jelai yang belum dirilis, sebuah platform untuk meningkatkan jalan masuk ke pasar dan 
perlengkapan untuk penelitian industri.
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Terdapat tingkat permintaan 
yang tinggi akan jelai Australia 
di seluruh dunia untuk digunakan 
dalam pembuatan, penyulingan 
bir (beer brewing and distilling) 
serta sebagai pakan hewan yang 
bermutu tinggi dan bersih. 

Reputasi mutu

Sekilas pandang

  Ada tingkat permintaan internasional dan domestik 
yang tinggi akan jelai Australia karena mutu malt 
dan pakannya yang luar biasa.

  Australia merupakan eksportir jelai utama yang 
memasok 30-40% jelai untuk malting (pembuatan 
malt) yang diekspor ke dunia dan 20% dari jelai 
yang digunakan sebagai pakan di dunia. 

  Varietas-varietas baru jelai untuk malting dievaluasi 
dan diakreditasi melalui skema bersifat sukarela 
yang dikelola oleh Barley Australia.

Gambar 2. Pasar-pasar utama untuk jelai Australia
Sumber: Data ekspor: ABS (rata-rata tahun 2016-17 hingga 2019-20)
Data penggunaan domestik: ABARES 
$ = AUD

Produksi yang meningkat
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Jelai Australia sangat 
sesuai untuk produksi 
malt (sebagian besar 
untuk pembuatan bir), 
pakan hewan dan dalam 
penyulingan minuman 
keras (spirit) seperti wiski 
yang terbuat dari malt dan 
shochu Jepang. 

Jelai yang belum diproses menjadi malt 
(unmalted barley) untuk konsumsi 
manusia relatif kecil, tetapi semakin 
banyak. Juga ada minat untuk 
menggunakan jelai mentah untuk 
pembuatan (brewing) enzim. 

Varietas untuk malting
Varietas jelai yang baru di Australia 
menjalani proses evaluasi ketat sebelum 
mendapat akreditasi dan klasifikasi.

Untuk mendapat akreditasi malting yang 
resmi, varietas jelai yang baru diperiksa 
karakteristiknya termasuk mutu, performa 
agronomis dan ketahanannya terhadap 
penyakit. Varietas-varietas tersebut 
lalu ditinjau kapabilitas pemrosesan 
komersialnya. 

Barley Australia adalah badan yang 
menetapkan standar akreditasi dan 
mengelola proses evaluasi jelai untuk 
malting di Australia. Malting and Brewing 
Industry Barley Technical Committee 
(MBIBTC), yang merupakan bagian dari 
Barley Australia, merupakan lembaga 
Australia yang memeriksa varietas 
jelai untuk malting dan menentukan 
apakah suatu varietas memenuhi kriteria 
internasional dan/atau domestik.

Barley Australia menerbitkan daftar 
varietas terakreditasi dan varietas yang 
masih dalam evaluasi. Daftar tersebut 
diperbarui setiap tahun dan dapat ditinjau 
di www.barleyaustralia.com.au

Setiap varietas jelai untuk malting 
menunjukkan sifat-sifat yang berbeda 
yang sesuai dengan kondisi penanaman 
tertentu, dengan karakteristik yang 
menentukan varietas mana yang ditanam. 
Sifat-sifat ini termasuk:

• Kualitas fisik

• Potensi hasil

• Ketahanan terhadap penyakit

• Lamanya kematangan

• Adaptasi

Ketersediaan varietas baru 
memungkinkan petani untuk memilih 
varietas yang paling sesuai dengan 

pengoperasian pertanian mereka. Hal ini 
mengakibatkan adanya transisi periodik 
(jika diperlukan) antara varietas-varietas 
malting dan volume yang tersedia untuk 
pelanggan domestik dan internasional. 

Karakteristik kualitas malting
Australia memproduksi serangkaian 
varietas jelai untuk malting yang berwarna 
cerah dengan berat hektoliter tinggi 
dan kadar protein sedang. Varietas jelai 
Australia termasuk serba guna dengan ciri-
ciri bermutu yang sesuai untuk berbagai 
kebutuhan pemrosesan dan gaya bir.

Jelai untuk pakan
Jelai Australia sangat sesuai untuk 
digunakan sebagai pakan hewan, termasuk 
semua jenis unggas. Jelai Australia 
untuk pakan memiliki kadar kontaminasi 
mikotoksin yang rendah dengan sifat nutrisi 
dan kandungan energi yang baik. Jelai 
Australia memiliki serat yang lebih tinggi 
daripada biji-bijian lain yang digunakan 
sebagai pakan, sehingga sangat berguna 
untuk perkembangan dan fungsi perut.

Catatan tentang Biji-bijian 
Jelai Australia ini dengan 
bangga didukung oleh 
Barley Australia

AEGIC merupakan inisiatif Pemerintah Negara Bagian Western 
Australia dan Grains Research and Development Corporation 
(Perusahaan Penelitian dan Pengambangan Biji-bijian) Australia
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