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Tanaman mutan kedelai hasil over-ekspresi gen Nod factor (atas) dan
pembentukan bintil akar pada tanaman mutan kedelai (bawah).

dapat memanipulasi tanaman ke-
delai yang mampu membentuk bin-
til akar yang banyak serta hanya
dapat bersimbiosis dengan Rhizo-
bium unggul saja. Dengan demikian,
pertumbuhan dan hasil kedelai lebih
baik serta dapat mengurangi pema-
kaian pupuk nitrogen (urea). Me-
ngurangi penggunaan pupuk urea
berlebih berarti menghemat biaya
produksi serta mencegah polusi
tanah dan air sehingga kelestarian
lingkungan terjaga.

Hasil penelitian ini telah dipa-
tenkan di World Intelectual Pro-
perty Organization nomor WO/
2007/070960 dengan judul SOY-
BEAN NODULATION FACTOR RE-
CEPTOR PROTEINS, ENCODING
NUCLEIC ACIDS AND USES
THEREFOR (Arief Indra Sumunar).

Untuk informasi lebih lanjut
hubungi:

Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan Bioteknologi dan
Sumberdaya Genetik Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3A
Bogor 16111
Telepon : (0251) 337975

339793
Faksimile : (0251) 338820
E-mail : borif@indo.net.id

mencari varietas baru yang tahan
cekaman lingkungan dan membuat
inokulan Rhizobium yang lebih baik.
Namun, upaya tersebut belum
membuahkan hasil seperti yang di-
harapkan.

Penelitian pada salah satu gen
nodulasi, yaitu GmNFR1á, menun-
jukkan gen tersebut dapat mening-

katkan secara nyata jumlah bintil
akar dan pengikatan nitrogen pada
kedelai. Gen ini juga dapat mem-
bentuk bintil akar dengan baik pada
tanah masam dan tanah yang sedi-
kit mengandung bakteri Rhizobium
(kurang dari 100 sel bakteri/g).

Dengan penemuan gen Nod
factor receptor pada kedelai, kita

Nusa Tenggara Timur (NTT) me-
rupakan salah satu daerah di

Indonesia dengan curah hujan te-
rendah. Kabupaten Ende, misalnya,
memiliki curah hujan tahunan se-
kitar 1.500 mm/tahun.  Meskipun
total curah hujan tahunan tergolong

Kebekolo di NTT: Kearifan Lokal dalam
Konservasi Tanah

rendah, hujan berlangsung dalam
kisaran waktu yang singkat se-
hingga intensitas hujan rata-rata
menjadi tinggi. Bentuk wilayah
yang umumnya bergunung dengan
lereng >30%, serta tanah yang
peka terhadap erosi menyebabkan

lahan pertanian di NTT berisiko ter-
hadap erosi dan longsor. Kondisi ini
selanjutnya akan menurunkan pro-
duktivitas lahan.

Salah satu indikasi tingginya
erosi pada lahan kering di NTT ada-
lah tanah umumnya mempunyai
lapisan atas (top soil) yang sangat
tipis, bahkan ada yang hampir hi-
lang. Dengan demikian, konservasi
lahan bukan hanya diperlukan pada
daerah beriklim basah, tetapi juga
mutlak  harus dilakukan pada lahan
kering beriklim kering.

Ada berbagai teknik konservasi
yang telah diteliti dan dikembang-
kan oleh Badan Litbang Pertanian.
Meskipun teknik konservasi ter-
sebut terbukti efektif menahan
erosi, tingkat aplikasinya oleh

Berbagai teknik konservasi telah dihasilkan Badan Litbang Pertanian.
Namun, penerapannya oleh petani masih rendah karena bersifat

investasi jangka panjang. Teknik konservasi yang berbasis pada kearifan
lokal dapat menjadi pilihan, namun dengan menyempurnakannya

agar memberikan manfaat yang optimal.
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Lahan kering dan contoh kondisi tanah di NTT.

Kebekolo, teknologi konservasi yang dipraktekkan petani di Nualise, Ende, NTT.

Penanaman gamal pada kebekolo, namun jaraknya terlalu lebar.

Kebekolo yang diperkuat dengan tanaman vetiver (akar wangi).

petani masih sangat rendah. Faktor
sosial ekonomi sering menjadi
kendala dalam pengembangannya
di tingkat petani. Hal ini karena
penerapan teknik konservasi me-
merlukan biaya yang tinggi, padahal
hasilnya tidak dapat dinikmati se-
cara langsung. Oleh karena itu,
dalam memilih teknik konservasi,
selain faktor biofisik perlu pula
mempertimbangkan faktor sosial-
ekonomi petani.

Mengembangkan teknik kon-
servasi yang berbasis pada ke-
arifan lokal dapat menjadi salah
satu pilihan, karena petani pada
umumnya lebih mudah mengadop-
si sesuatu yang sudah mereka ke-
nal. Yang perlu dilakukan adalah
bagaimana mengembangkan ke-
arifan lokal tersebut agar memberi
manfaat yang optimal.

Kebekolo, Alternatif Teknologi
Konservasi

Kebekolo merupakan barisan kayu
atau ranting yang disusun atau di-
tumpuk memotong lereng. Tumpuk-
an kayu/ranting ini  berfungsi untuk
menahan tanah yang tergerus
aliran permukaan (erosi). Kebekolo
banyak ditemukan pada lahan
kering di NTT, khususnya di daerah
Ende. Jarak antarkebekolo bergan-
tung pada kemiringan lahan; makin
miring lahan, jarak antarkebekolo
makin rapat.

Kebekolo cukup efektif mena-
han lolosan tanah, selama kayu atau
ranting yang digunakan belum me-
lapuk. Oleh karena itu, cara kon-
servasi ini memerlukan penggan-
tian kayu/ranting secara kontinu.
Agar  kebekolo berfungsi lebih lama
maka diperlukan sentuhan inovasi.

Penyempurnaan Kebekolo

Penyempurnaan kebekolo dapat
dilakukan dengan menanam ta-
naman konservasi di sepanjang
barisan kebekolo. Ada beberapa
manfaat menanam tanaman kon-
servasi pada barisan kebekolo. Bila
yang ditanam jenis legum pohon
maka hijauan dari pangkasannya
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Teras kredit yang terbentuk dari barisan tanaman rumput yang ditanam menurut
garis kontur.

Tanaman legum lain seperti gli-
risidia (gamal) dapat pula digunakan
sebagai penguat kebekolo. Jenis
tanaman ini banyak terdapat di
NTT. Beberapa petani di Nualise,
Ende sudah mulai menanam gamal
pada barisan kebekolo. Namun pe-
nanamannya kurang rapat sehingga
pada saat kebekolo lapuk, barisan
tanaman gamal tidak mampu me-
nahan erosi.

Tanaman lain yang dapat digu-
nakan sebagai penguat kebekolo
adalah rumput pakan ternak, lam-
toro, dan vetiver (akar wangi).  De-
ngan berjalannya waktu, tanaman
konservasi seperti rumput, vetiver
atau legum akan membentuk teras
yang dikenal sebagai teras kredit
(Ai Dariah dan Tony Besuki).

Untuk informasi lebih lanjut
hubungi:

Balai Penelitian Tanah
Jalan Ir. H. Juanda No. 98
Bogor 16123
Telepon : (0251)336757
Faksimile : (0251)321608
E-mail : soil-ri@indo.net.id

Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Nusa Tenggara Timur
Jalan Timor Raya km 32
Kotak Pos 1022 Naibonat
Kupang 85362
Telepon : (0380)833766
Faksimile : (0380)829537
E-mail :
bptp-ntt@litbang.deptan.go.id
bptpnaibonat@kupang.wasantara.net.id

Salah satu permasalahan yang
dihadapi industri perunggasan

adalah penyakit flu burung. Penya-
kit ini pertama kali terdeteksi di
Indonesia sekitar tahun 2003 dan
saat ini telah menjadi endemi di 31
provinsi. Kondisi ini patut dicermati

Implementasi Legislasi Perunggasan
di Jakarta: Dilema dan Tantangan

bersama karena tidak hanya ber-
dampak pada kematian ternak, te-
tapi secara ekonomi berpotensi me-
nurunkan sumber pendapatan pe-
laku usaha ternak unggas dan me-
ngurangi permintaan konsumen ter-
hadap produk unggas. Lebih penting

lagi, ancaman risiko yang bakal
timbul cukup besar, mengingat
sebagian besar penduduk Indone-
sia hidup berdekatan secara sosio-
kultural dengan unggas.

Flu burung merupakan feno-
mena yang cukup unik. Pada saat
penyakit ini mewabah dan menim-
bulkan korban, banyak pihak yang
khawatir seiring ekspose berita
pada media massa. Ketika flu bu-
rung mulai mereda dan sepi pem-
beritaannya, masyarakat mulai lupa
akan penyakit tersebut. Rancunya
pemberitaan mengenai flu burung
salah satunya dikaitkan dengan
korban penyakit ini yang diduga
(suspect) flu burung. Namun, baik
pada saat ramai atau sepi pembe-
ritaan flu burung, peternak seolah-
olah tidak terpengaruh. Mereka
beralasan bahwa belum ada bukti

Untuk menertibkan pemeliharaan dan pemasaran ternak unggas serta
mencegah penyakit flu burung, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan
Peraturan Gubernur No. 15/2007 dan Peraturan Daerah No. 4/2007.
Kendati implementasinya menimbulkan dilema, pemangku kepentingan

usaha ternak unggas perlu menyikapinya dengan bijak seraya
meningkatkan jalinan kerja sama mendukung restrukturisasi

perunggasan, khususnya di DKI Jakarta.

bermanfaat sebagai pupuk hijau
atau pakan ternak, sedangkan ran-
tingnya untuk memperkuat kebe-
kolo atau mengganti kayu/ranting
kebekolo yang sudah lapuk. Kayu
atau ranting dapat pula digunakan
sebagai kayu bakar. Bila barisan
tanaman konservasi sudah tumbuh
rapat maka penggantian kayu ke-
bekolo tidak diperlukan lagi, karena
barisan tanaman konservasi sudah
mampu menahan erosi.
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