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Tren Berkebun
di Rumah
sebagai Gaya
Hidup Kekinian
Tren berkebun di rumah sudah
ramai dibicarakan oleh banyak
masyarakat Indonesia.
Pembahasan mengenai berkebun di
rumah juga kerap menjadi isu
menarik, baik di pemberitaan media
maupun konten-konten kreatif dan
edukasi di media sosial.

Meningkatnya tren berkebun di
rumah tak lepas dari kemunculan
pandemi Covid-19 di awal 2020
sehingga mengharuskan
masyarakat untuk mengurangi
kegiatan di luar. 

Namun, bagaimana
sebenarnya mengubah lahan
atau halaman di rumah
menjadi kebun sayur yang
subur?

Hal ini pula yang kemudian memicu
peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap gaya hidup sehat untuk
membentengi diri dari paparan
virus. Kemudian mengubah
halaman rumah menjadi kebun
sayur mini.
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Sulap Lahan Tidur Jadi Kebun SayurSulap Lahan Tidur Jadi Kebun Sayur
Konsep menyulap lahan tidur di rumah
sempat dipopulerkan oleh beberapa
selebriti tanah air. Sebut saja Tantri
Namirah dan Prilly Latuconsina. Mereka
mengubah tanah kosong di samping rumah
menjadi kebun sayur organik untuk
kemudian dikonsumsi sendiri.

Tantri Namirah mengubah sebidang tanah
menjadi kebun yang ditanami beragam
sayuran, seperti pakcoy, kangkung,
bayam, cabai, dan terong. 

Selain Namirah, Prilly Latuconsina
bahkan membuat vidio Youtube
yang menampilkan aktivitasnya
memetik hasil kebun di rumah
bersama sahabatnya.

Aktivitas para selebriti muda
Indonesia ini tentu berperan
penting dalam peningkatan tren
berkebun di rumah selama
pandemi.

Beberapa kesempatan, Namirah mencoba
berbagi potret olahan sayur yang ia petik
dari kebunnya sendiri.
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Berkebun di rumah dianggap lebih
praktis dan bisa dilakukan semua
orang. Selain tak harus
menentukan luas lahan yang akan
digunakan, berkebun di rumah
juga tidak membutuhkan biaya
yang besar.

MengapaMengapa
DimulaiDimulai  
dari Rumah?dari Rumah?

Seseorang yang baru akan
memulai berkebun, biasanya
merasa aman dengan mencoba di
lahan yang kecil. Biasanya
memanfaatkan halaman rumah
atau menggunakan pot dan wadah
daur ulang yang ada di rumah
untuk mencoba menanam.

Selain itu, pemula tidak akan
dibebani dengan penanganan
hama, penyakit atau virus yang
menyebabkan kerusakan tanaman. 

 Hal menarik lainnya dari
berkebun di rumah adalah
pemandangan sehari-hari akan
lebih asri dan sejuk.

Sebab, dengan jumlah tanaman
yang tidak banyak,
penanganannya akan lebih mudah
dan terpantau daripada harus
menanam di lahan yang lebih luas
dan jauh dari pemantauan.
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Berkebun di rumah memiliki banyak hal
menyenangkan. Bagi seorang ibu rumah
tangga misalnya, berkebun di rumah menjadi
salah satu cara menghemat pengeluaran
karena semua sayur tak lagi harus dibeli di
luar. Para ibu juga bisa mengajak anaknya
bermain sambil mengenalkan tanaman kepada
anaknya di sela jam belajar online.

Sementara, bagi muda-mudi, berkebun di rumah bisa
membantu meredakan ketegangan karena harus

membiasakan diri untuk terus di rumah. Kebun sayur mini di
rumah pun bisa menjadi spot foto menarik untuk menjadi

konten yang diunggah di media sosial.

Cara Mengubah Lahan di rumahCara Mengubah Lahan di rumah
Menjadi Tanah yang SuburMenjadi Tanah yang Subur

Keberhasilan kebun sayuran di rumah bergantung pada kondisi tanah yang
digunakan. Lahan yang lama “nganggur” biasanya perlu diterapi terlebih

dahulu untuk mendapatkan tanah yang subur.

Dalam Bidang Pertanian dijelaskan bahwa tanah memiliki peran
penting dalam menentukan keberhasilan budidaya tanaman. 
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Memiliki lapisan humus tebal

Memiliki PH netral

Memiliki tekstur lempung

Kaya dengan biota tanah

Alasannya, tanah merupakan media tumbuh, penyimpanan unsur hara,
udara, cadangan jenis air, dan rumah bagi mikroorganisme yang
bertugas mengurai sisa bagian tumbuhan yang telah mati untuk

kembali menjadi unsur hara. 

Intinya, di dalam tanah terjadi berbagai proses biologis
dan kimiawi yang terikat dalam satu siklus perputaran.

Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki kondisi atau kemampuan
untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang

ada di dalamnya. 

Adapun         ciri-ciri tanah subur adalah sebagai berikut:
 

Ditumbuhi berbagai macam
tanaman
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Untuk membuat tanah di rumah menjadi subur, 
ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

Rutin memberi pupuk1.

Pemberian pupuk pada tanah
bertujuan untuk mengubah tanah
tidur halaman rumah menjadi
subur kembali. 

Biasanya, tanah yang dibiarkan
begitu saja memiliki kandungan
unsur hara yang rendah sehingga
perlu ditingkatkan dengan
bantuan pupuk, bisa pupuk
kandang ataupun kompos. Tapi
itu saja belum cukup.

Menurut peneliti Balai Penelitian
Tanah (Balittanah) Dr. Ir. Etty
Pratiwi pupuk organik seperti
pupuk kandang, pupuk hijau, dan
kompos bisa diperkaya dengan
mikroba seperti Trichoderma
(dekomposer), mikroba penghasil
antipatogen, mikroba pelarut P,
dan bakteri penambat N. 

Namun, mikroba tidak serta-
merta ditambahkan ke pupuk
organik, tetapi harus memenuhi
kualifikasi dan melalui beberapa
proses.
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Mulsa sebuah penutup yang
diberikan dengan tujuan agar
tanah dapat terhindar dari sinar
matahari secara langsung.
Penggunaan mulsa juga dapat
membantu mencegah
pertumbuhan rumput,
menyediakan nutrisi tambahan
pada tanah, serta menjaga
kelembabannya. 

Terdapat tiga jenis mulsa, yaitu
mulsa organik, seperti jerami,
kulit basah, atau kulit kacang
mulsa anorganik, seperti plastik
dan batu. Mulsa alami atau
hidup, seperti tanaman
semanggi, ubi jalar, kacang-
kacangan, lainnya.

Menggemburkan berguna
untuk meningkatkan
kualitas tanah. Tanah yang
dibajak akan menjadi
gembur sehingga tanah
memiliki ruang atau rongga
untuk bernafas. 

Penggemburan juga
membantu organisme yang
hidup di dalamnya tetap
hidup agar dapat
menyuburkan tanah.

2. Pengaplikasian Mulsa

3. Gemburkan Tanah 
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Alat yang DiperlukanAlat yang Diperlukan
Untuk dapat menggemburkan tanah, Anda
membutuhkan beberapa peralatan, di antaranya:

Sekop
Sekop memiliki fungsi utama
dalam proses penggemburan
tanah. Sekop bisa digunakan
untuk meratakan tanah atau

membersihkan dedaunan
kering yang berserakan.

Cangkul
Alat ini membantu Anda

menggali tanah untuk membuat
lubang pada media tanam.

Sarung Tangan
Meski harus berani kotor saat

memulai berkebun, Anda tetap
perlu menggunakan sarung

tangan. Sebab, tanah
merupakan tempat

bersarangnya banyak bakteri.
Sarung tangan ini berfungsi
untuk melindung tangan dari

kuman-kuman jahat.
 

Selang
Selang digunakan untuk media

penyiraman kebun.

Sudip Tangan
Meski mirip sekop, sudip

tangan memiliki fungsi yang
berbeda, yaitu untuk membuat
lubang kecil yang nanti akan

diisi dengan biji sayuran. 
Alat ini biasanya juga

digunakan untuk memindahkan
benih tanaman.

 

Gayung Penyiraman
Biasanya digunakan untuk

menyiram tanaman yang jauh
dari akses air.

pH Meter
Alat ini berfungsi untuk

mengukur pH pada tanah
sehingga dapat mendeteksi

tingkat kesuburan tanah.
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Hal-hal Lain yang Dibutuhkan untukHal-hal Lain yang Dibutuhkan untuk
Membuat Kebun di RumahMembuat Kebun di Rumah

Beberapa hal yang dibutuhkan ketika ingin mengubah lahan
tidur di rumah menjadi kebun sayur yang subur adalah

memperhatikan sirkulasi air, pemilihan jenis tanaman, dan
bangun ekosistem di kebun rumah.

Siklus Air

Pemilihan Jenis Tanaman

Siklus air adalah hal lain yang benar-
benar harus diperhatikan ketika
merencanakan membuat kebun di rumah.
Pastikan proses penyiraman tanaman
tidak terkendala. Jika perlu, buat
penampungan air hujan sebagai air untuk
menyiram tanaman. Hal ini dapat
membantu menghemat penggunaan air di
rumah.

Sebagai pemula, pilihlah jenis tanaman
yang mudah tumbuh dan mudah
merawatnya. Adapun tanaman yang
masuk dalam kategori tersebut, antara
lain cabai, tomat, kangkung, dan pakcoy.
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Hewan memang menjadi ancaman bagi buah dan sayur di kebun.
Tapi, kehadiran hewan yang memakan serangga masih dibutuhkan.
Misalnya saja katak dan burung,

Hewan-hewan ini mudah didatangkan. Cukup siapkan semangkuk
air untuk mengundangnya.

Burung memang dikenal merusak tanaman dengan cara menggigit
buah, tapi burung juga pemangsa serangga terbaik.

Hanya saja tidak semua serangga itu pengganggu tanaman. Ada
beberapa serangga karnivora yang dapat membantu mengurangi
populasi hama. Kadang penggunaan pestisida saja tidak cukup
untuk membasmi hama tersebut.

Buat Ekosistem Sederhana di rumah
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6. MENGHASILKAN BERBAGAI
KEBUTUHAN MAKHLUK HIDUP

LAINNYA

Tumbuhan menghasilkan berbagai kebutuhan bagi makhluk
hidup lain. Seperti, sumber makanan, bahan bangunan,

perabotan, bahan pakaian, obat, dan lainnya.
 

MANFAAT TUMBUHANMANFAAT TUMBUHAN

BAGI KEHIDUPAN &BAGI KEHIDUPAN &

LINGKUNGANLINGKUNGAN

 1. PENGHASIL OKSIGEN

Dari hasil proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan
oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas.
Sekitar 28% oksigen yang ada di bumi dihasilkan oleh
tumbuhan.

INSPIRASI DAN SUMBER  : KKN TEMATIK UPI 2021 : INFOGRAFIS UNTUK PEMBELAJARAN
DARING DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19

2. TEMPAT TINGGAL MAKHLUK
HIDUP

Satu pohon dapat menjadi rumah bagi puluhan bahkan
ratusan jenis makhluk hidup mulai dari burung,
serangga, reptil, jamur, dan tumbuhan lainnya.

Tumbuhan membantu memelihara keanekaragaman
hayati.

3. MENCEGAH TERJADINYA
LONGSOR 

Lahan yang curam dengan sedikit tumbuhan sangat
rawan terjadinya longsor. Akar tumbuhan tertentu
memiliki kemampuan yang sangat baik dalam
mencengkram dan menstabilkan tanah agar tidak
longsor.

4. MENYERAP CO2 & ZAT POLUTAN DI
UDARA

Daun merupakan bagian tumbuhan menyerap CO2 sisa
perrnapasan manusia & hewan sebagai bahan fotosintesis.

Selain itu, tumbuhan dapat menyerap dan mengurangi
polutan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik.

5. MENJAGA KUALITAS TANAH 

Adanya tumbuhan membuat air hujan yang jatuh tidak
langsung mengenai lapisan bagian atas yang subur,
sehingga tanah tidak banyak terkikis dan kesuburan tanah
terjaga. Sisa daun yang jatuh kemudian membusuk menjadi
bahan organik yang dapat membantu menyuburkan tanah.

7. MENINGKATKAN KENYAMANAN DAN
MEMPERCANTIK LINGKUNGAN TEMPAT
TINGGAL

Mempercantik Lingkungan Tempat Tinggal
Keberadaan taman denga pepohonan di lingkungan tempat
tinggal dapat mengurangi kebisingan dan membuat suasana
menjadi rindang sehingga memberikan ketenangan sebagai
tempat tinggal. Selain itu, warna dan bentuknya yang beragam
dapat mempercantik lingkungan.
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