
Buletin Edisi 3 Tahun 2022

MENUJU BEBAS EMISI KARBON,MENUJU BEBAS EMISI KARBON,MENUJU BEBAS EMISI KARBON,
PERLUAS KONSERVASI HUTANPERLUAS KONSERVASI HUTANPERLUAS KONSERVASI HUTAN

MANGROVEMANGROVEMANGROVE

FARM UPDATE       FARM FACT       FARM INSPIRATION        FARM RECOMMENDATION



D
A
F
T

A
R

 
I
S
I

Cover  

Daftar Isi 

Farm Update

Upaya-upaya Menurunkan Emisi Karbon: Perluas Konservasi

Hutan Mangrove   

Farm Fact

Fakta-fakta yang Harus Diketahui Tentang Emisi Karbon

Farm Inspiration

Menjadi Penyelamat Lingkungan Tidak Kuno, Selebritas Dunia

Ini Buktinya     

Farm Recommendation 

Film Korea Kim Tae-Ri, Rekomendasi Ngabuburit untuk Petani

Muda 

Redaksi

ii

1

ii

i

4

5

7

iii



A P R I L  2 0 2 2  |  E D I S I  N O .  3

JAKARTA - Target mewujudkan Indonesia bebas dari
emisi karbon (net zero emission) pada 2060
membutuhkan langkah nyata dari berbagai pihak
terutama pelaku industri.

Selain menekan emisi dari hasil produksi, langkah
penghijauan juga harus diakselerasi guna mencapai
target tersebut.

Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), efek gas rumah kaca dan emisi karbon
digadang-gadang turut andil dalam perubahan iklim ini.

Emisi karbon yang dibiarkan berlebihan dapat
menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca
serta peningkatan suhu di bumi secara signifikan.

Sebuah studi global tentang emisi karbon yang
diterbitkan dalam Jurnal Sustainability mengungkapkan,
peningkatan emisi karbon telah menyebabkan
kekhawatiran bagi dunia. Pasalnya negara-negara seperti
China, Amerika Serikat, Rusia, India, Uni Eropa, dan
Jepang ternyata menjadi negara penghasil emisi karbon
terkemuka dunia.

Di Indonesia sendiri, isu ini bukanlah hal baru. Pada 1994,
Indonesia menerbitkan tentang Pengesahan Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention
on Climate Change)
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UPAYA-UPAYA MENURUNKAN EMISI KARBON:
PERLUAS KONSERVASI HUTAN MANGROVE

Pada 2004, Indonesia pun turut mengesahkan Kyoto
Protokol sebagai kelanjutannya. Indonesia sebagai
negara kepulauan yang rentan terhadap dampak
perubahan iklim merumuskan kebijakan lingkungan
dengan melakukan agenda mitigasi dan adaptasi.

Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi
mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai
Ekonomi Karbon (NEK) beberapa waktu lalu. Pengesahan
Perpres ini juga menjadi komitmen Indonesia sebagai
penggerak pertama (first mover) dalam penanggulangan
perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat
global.

Indonesia menetapkan ambisi cukup tinggi sebagai
negara berkembang yakni akan penurunan emisi karbon
rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri
serta 41% dengan dukungan internasional pada 2030.

Maka dari itu, perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk
mengurangi emisi karbon. Beberapa di antara yakni
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 

Selain itu, terdapat opsi alternatif yakni dengan
melakukan penanaman mangrove untuk menyerap
emisi karbon yang ada.
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PT Pupuk Kaltim (PKT) merupakan salah satu perusahaan
yang gencar menanam mangrove. 

Hingga akhir 2021, PKT tercatat telah menanam 335.000
lebih pohon bakau (mangrove) yang tersebar di area
konservasi PKT. Penanaman mangrove ini dimulai sejak
2009, dan diketahui memiliki laju penyerapan karbon
yang tinggi.

Menurut riset dari Center for International Forestry
Research (CIFOR), penyerapan karbon oleh hutan
mangrove lebih tinggi sekitar 300% - 500% dibandingkan
dengan serapan pada ekosistem hutan terestrial.

PKT turut mendukung target pemerintah dengan giat
melakukan langkah penghijauan serta memperluas area
lahan tanam mangrove hingga 20 hektare pada akhir
tahun 2021.

Penanaman mangrove berlokasi di dekat pantai dan
diinisiasi oleh Departemen Lingkungan Hidup Pupuk
Kaltim. Sebanyak 335.167 bibit mangrove yang ditanam
oleh PKT itu tersebar di dua lokasi, yakni Kedindingan dan
Loktuan, Bontang, Kaltim. 

Setiap tahun, Pupuk Kaltim (PKT) menanam 17.000
hingga 25.000 bibit mangrove, hingga mampu
memenuhi seluruh luasan kawasan perairan Kedindingan
pada tahun 2015, dengan total 152.000 bibit.

Lalu mulai 2016, penanaman mangrove dikembangkan
ke kawasan baru, yakni area Hak Guna Bangunan (HGB)
65 di Kelurahan Loktuan Bontang Utara Kota Bontang,
dengan penanaman antara 20.000 hingga 25.000 per
tahun, hingga mencapai 183.167 bibit di tahun 2021.

Menurut Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi, jenis
mangrove yang dikembangkan, yaitu Rhizopora
apiculata, Rhizopora mucronata, Ceriops tagal, Bruguiera
gymnorrhiza, Bruguiera sexangula, Ceriops tagal dan
Avicennia marina. Rhizopora apiculata sendiri merupakan
jenis yang dipercaya menyerap lebih tinggi jejak karbon
dibandingkan jenis lainnya.

Rahmad menambahkan konsistensi dan keberlanjutan
adalah cara Pupuk Kaltim menjaga lingkungan dan
ekosistem agar generasi mendatang tetap bisa
menikmati sumber daya alam secara berkualitas.
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GENCAR TANAM MANGROVE

Konservasi hutan mangrove yang diinisiasi PKT sudah
memasuki tahun ke 11. PKT dalam hal ini turut
menggandeng beberapa organisasi dan masyarakat
sekitar untuk memastikan pertumbuhan pohon
mangrove yang baik.
 
Perlu diketahui, semakin dewasa usia pohon mangrove
maka semakin banyak serapan dan karbon yang
disimpan, sehingga pertumbuhan dari bibit sangatlah
penting diperhatikan sejak awal. 

Atas usahanya menjaga lingkungan dan menciptakan
kehidupan sosial yang lebih baik bagi masyarakat sekitar
perusahaan, Pupuk Kaltim mendapatkan penghargaan
Proper Nasional Emas dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan kelima kalinya pada 2021.

Perlu diketahui sebelumnya, menurut data yang tercatat
di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia berhasil
menurunkan emisi sebesar 69,5 juta ton CO2 ekuivalen
(CO2e) pada 2021.

Hasil ini diketahui telah melebihi target Nationally
Determined Contributions (NDC) yang sebesar 67 juta
ton CO2e untuk 2021. 

Penurunan emisi karbon tahun lalu meningkat dari 2020
yang tecatat sebesar 64,36 juta ton CO2e. Untuk 2022,
Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon
dapat mencapai 91 juta ton CO2e.
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Emisi karbon masih menjadi permasalahan utama dalam
perubahan iklim di dunia. Emisi karbon dapat berdampak
pada kesehatan manusia, lingkungan hidup hingga
ketidakstabilan ekonomi.

Contoh emisi karbon yang terjadi dari alam yang
diakibatkan oleh manusia yaitu, penggundulan hutan,
pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, dan
minyak bumi.

Lantas, apa itu emisi karbon? 

Emisi merupakan zat-zat pembuangan seperti gas, panas,
cahaya yang mengandung racun dan dapat
membahayakan bagi Kesehatan makhluk hidup serta
dapat mencemari lingkungan sekitar.

Emisi juga merupakan polutan yang mempunyai sifat
berbahaya dari sisa pembakaran. Kebanyakan emisi
berupa gas. Kemudian gas tersebut berubah menjadi
polutan karena proses yang tidak sempurna dari proses
pembakaran. Gas ini dapat mencemari oksigen yang
dibutuhkan makhluk hidup.

Sementara, emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan
dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung
karbon seperti CO2, gas pembuangan dari proses
pembakaran bensin, kayu, daun, gas LPG, dan bahan
bakar lainnya yang mengandung karbon.

Seperti yang telah dijelaskan, emisi karbon masih
menjadi kontributor utama dalam perubahan iklim
dengan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan
peningkatan suhu di bumi secara signifikan.

Emisi karbon dapat disebabkan oleh aktivitas manusia
yaitu pembakaran senyawa atau zat yang mengandung
karbon.
misi karbon dapat disebabkan oleh aktivitas manusia
yaitu pembakaran senyawa atau zat yang mengandung
karbon.

Emisi karbon dioksida atau CO2 berkaitan dengan segala
aktivitas yang dilakukan manusia yang seperti akibat dari
bergerak, mengkonsumsi makan, dan menggunakan
sumber daya seperti listrik, gas dll.

3

FAKTA-FAKTA YANG HARUS
DIKETAHUI  TENTANG 
EMISI KARBON

Karbon dioksida (CO2) adalah gas rumah kaca utama
yang dikeluarkan melalui aktivitas manusia. Karbon
dioksida secara alami ada di atmosfer sebagai bagian dari
siklus karbon bumi (sirkulasi alami karbon di antara
atmosfer, lautan, tanah, tumbuhan, dan hewan).

Aktivitas manusia mengubah siklus karbon baik dengan
menambahkan lebih banyak CO2 ke atmosfer dan
dengan mempengaruhi kemampuan penyerap alami,
seperti hutan dan tanah, untuk menghilangkan dan
menyimpan CO2 dari atmosfer.

Di sisi lain, emisi karbon juga tidak hanya berasal dari
manusia namun perusahaan industri yang menghasilkan
gas rumah kaca dalam proses manufaktur. Kemudian,
dari transportasi dan konsumsi energi yang lebih besar
pemakaiannya daripada pemakaian pribadi.

Transportasi menggunakan bahan bakar yaitu bensin dan
solar untuk mengangkut penumpang. Bensin dan solar
salah satu sumber emisi dari proses pembakaran yang
menyumbang emisi cukup besar karena mencakup
sumber transportasi dalam negeri seperti jalan raya dan
kendaraan, penumpang, perjalanan udara, transportasi
laut, dan kereta api.

Listrik juga merupakan sumber energi yang signifikan di
dunia. Listrik digunakan untuk menggerakkan rumah,
bisnis, dan industri. Jenis bahan bakar fosil yang
digunakan untuk menghasilkan listrik dapat
mengeluarkan jumlah CO2 yang berbeda. Untuk
menghasilkan sejumlah listrik tertentu, pembakaran batu
bara akan menghasilkan lebih banyak CO2 daripada gas
alam atau minyak.

Banyak proses industri mengeluarkan CO2 melalui
konsumsi bahan bakar fosil. Beberapa proses juga
menghasilkan emisi CO2 melalui reaksi kimia yang tidak
melibatkan pembakaran. contohnya termasuk produksi
produk mineral seperti semen, produksi logam seperti
besi dan baja, dan produksi bahan kimia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) The Nature
Conservancy memperkirakan, setiap makhluk hidup di
planet ini dapat menghasilkan hampir 4 ton CO2 setiap
tahun. Sedangkan untuk negara seperti Amerika Serikat
diperkirakan menyumbang empat kali lipat lebih besar
dari negara lain per tahunnya.
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Lalu apa bahaya emisi karbon?

Emisi karbon dapat berdampak pada perubahan iklim
global yang tidak menentu. Beberapa studi penelitian
juga menyebutkan perubahan iklim global berubah
dengan cepat, salah satunya akibat peningkatan suhu
global sebesar dua derajat celcius.
Dampak lain dari perubahan iklim global yaitu dapat
mengakibatkan banjir kelaparan hingga ketidakstabilan
ekonomi.

Hal ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup
manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di
bumi. Oleh karena itu, pentingnya untuk meningkatkan
kesadaran diri untuk mencegah pemakaian emisi karbon
yang berlebihan untuk kehidupan yang lebih baik.

Berikut cara sederhana untuk mengurangi jejak karbon:

1. Menghemat pemakaian listrik. Ada beberapa cara yang
bisa dilakukan untuk mengurangi jejak karbon, salah
satunya yaitu dengan menghemat pemakaian listrik yang
bisa dilakukan dari diri sendiri hingga perusahaan-
perusahaan besar lainnya. Mematikan lampu saat Anda
meninggalkan ruangan juga merupakan salah satu hal
yang mudah dilakukan. Anda juga disarankan hanya
memakai pendingin ruangan Ketika diperlukan saja.
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2. Beralih menggunakan transportasi umum. Jejak
karbon dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup
dan kebiasaan membeli serta pengalihan penggunaan
energi dan transportasi dapat mengurangi jejak karbon
seseorang, misalnya menggunakan transportasi umum
seperti bus dan kereta api, menambahkan insulasi pada
bangunan, dan juga beralih menggunakan lampu hemat
energi.

3. Kurangi konsumsi daging merah. Sektor peternakan
merupakan salah satu penyumbang emisi karbon yang
berpengaruh pada emisi gas rumah kaca, yaitu gas
metana yang berasal dari sendawa sapi.

4. Membawa kantong belanja sendiri Ketika belanja dan
bawa botol minuman yang bisa diisi ulang.

5. Membuang sampah pada tempatnya juga menjadi
salah satu cara yang paling mudah dilakukan untuk
mengurangi jejak karbon.
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Sumber foto: Twitter.com/shailenewoodley, Instagram.com/markruffalo, Instagram.com/the_press_tour

Menjadi Penyelamat Lingkungan Tidak Kuno, Selebritis Dunia
Ini Buktinya

5

Sumber foto: Recharge News, BBC Indonesia, Smart Size,  Anatara News dan liputan6.com

JAKARTA - Baru-baru ini tepatnya pada 22 April 2022,
dunia memperingati Hari Bumi Sedunia atau Earth Day.
Hari Bumi tak hanya sebatas peringatan tahunan tanpa
arti, namun menjadi momentum warga dunia untuk
lebih bijak menyikapi perubahan iklim. 

Oleh karena itu, setiap orang tentunya harus menyadari
bahwa kita semua memiliki kewajiban untuk ikut serta
menyelamatkan lingkungan terlepas apapun pekerjaan
yang dilakukan setiap hari. 

Tidak hanya orang yang bekerja di bidang lingkungan,
ternyata beberapa selebritas dunia dan terkenal juga ikut
menyelamatkan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa
melakukan sesuatu yang berarti untuk generasi penerus
seperti menyelamat lingkungan bukanlah hal yang kuno. 
Dengan ketenaran yang dimilikinya, para pesohor ini
justru memanfaatkan platform mereka dengan baik

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
berbagai masalah yang dihadapi oleh planet ini.

Hal tersebut juga membuktikan, pergerakan
penyelamatan lingkungan bisa dilakukan dengan cara
apapun dan oleh siapa saja. Seperti yang dilakukan oleh
selebriti berikut ini, ada beberapa aktris yang dikenal
fashionable yang akhirnya bergerak untuk membuat lini
mode ramah lingkungan, dan ada juga aktor Hollywood
yang bergabung dalam beberapa organisasi lingkungan
untuk menyediakan akses air bersih, dan masih banyak
lagi.

Berikut beberapa selebritis dunia yang aktif terlibat dalam
gerakan penyelamatan lingkungan, seperti yang dilansir
dari berbagai sumber.
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Leonardo DiCaprio
Selain menjadi aktor Hollywood terkenal, Leonardo
DiCaprio juga merupakan produser dari beberapa film
dokumenter tentang isu-isu lingkungan. Leonardo
DiCaprio juga memiliki yayasan bernama The Leonardo
DiCaprio Foundation yang didedikasikan untuk
melestarikan lingkungan demi kesejahteraan semua
penghuni planet Bumi. 

Selain itu, yayasan tersebut juga bergerak untuk
melindungi satwa liar yang rentan dari kepunahan
sekaligus membantu memulihkan keseimbangan
ekosistem dan komunitas yang terancam.

Selama bertahun-tahun Leonardo DiCaprio menjabat
sebagai dewan World Wildlife Fund, Global Green USA,
dan The International Fund for Animal Welfare. Tidak
hanya itu, Leonardo DiCaprio tampaknya juga
menerapkan aksi cinta lingkungan itu ada 2017, Mark
Ruffalo mendapatkan kehormatan atas aktivitasnya
dengan Global Wildlife Conservation khususnya untuk
konservasi penyu.

Edward Norton
Aktor Hollywood yang juga sempat membintangi peran
Dr. Bruce Banner atau Hulk, serta aktor dan narator dari
film dokumenter tahun 2008 berjudul Strange Days on
Planet Earth ini dinobatkan sebagai United Nations
Goodwill Ambassador for Biodiversity pada tahun 2010.
Edward Norton bekerjasama dengan Maasai Wilderness
Conservation Trust yang bekerja untuk pelestarian hutan
dan ikut menjadi dewan Conservation Lands Foundation
yang didirikan oleh ayahnya, Edward Mower Norton Jr.,
seorang pengacara lingkungan dan jaksa federal dalam
pemerintahan Carter.

Matt Damon
Pada tahun 2006, Matt Damon mendirikan H2O Africa
Foundation yang kemudian bergabung dengan Water
Partners untuk menciptakan Water.org, sebuah
organisasi yang menyediakan akses air bersih kepada
orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia. Hal ini
karena akses air merupakan akses ke pendidikan, akses
ke pekerjaan, dan akses atas segalanya untuk masa
depan yang kita inginkan untuk keluarga dan semua
manusia.
Emma Watson
Aktris pemain karakter Hermione dalam film Harry Potter
ini pada 2011 sempat berkolaborasi dengan desainer
Alberta Ferretti untuk membuat pakaian ramah
lingkungan, Pure Threads. Sejak saat itu, Emma Watson
tampak terus terlibat dalam gerakan fashion berkelanjutan
atau yang ramah lingkungan. 

Drew Barrymore
Selain menjadi seorang aktivis yang membela hak-hak
binatang, Drew Barrymore meluncurkan lini produk
rumah tangganya sendiri bernama Flower Home, dan lini
kecantikan bernama Flower Beauty. Produk-produk
tersebut semuanya diproduksi di Amerika Serikat untuk
menghindari dampak lingkungan dari transportasi dan
pengiriman. Selain itu, produk yang dibuat oleh Drew
Barrymore ini juga terbuat dari bahan yang berkualitas
dan tidak berbahaya, serta terjangkau bagi konsumen.

Emma Watson juga dikabarkan telah meluncurkan akun
Instagram @the_press_tour khusus untuk berbagi tentang
pakaian yang ia kenakan pada tur pers film Beauty and The
Beast. Dalam keterangannya, aktris tersebut ingin para
pengikutnya mengetahui sejarah merek tersebut dan
berbagi tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan.

Water.org sebagai NGO dalam pemberian air bersih  dan sanitasi

Produk home living dan kecantikan lokal asal Amerika Serikat

Kampanye  fashion ramah 
lingkungan Emma Watson

Edward norton jadi duta Duta Kebaikan
untuk Keanekaragaman Hayati

Salah satu dari  program Leonardo
DiCaprio untuk  Indonesia

http://water.org/
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Film Korea Little Forest (2018) yang Dibintangi Kim Tae-Ri,
Rekomendasi untuk Ngabuburit Tentang Petani Muda

Sumber foto: imbd.com

JAKARTA - Kehidupan di kota memang terkesan
menyenangkan. Hal ini karena ada banyak fasilitas umum
yang tersedia dengan mudah di kota yang tentunya akan
memudahkan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu,
banyak orang yang menganggap bahwa hidup di kota
mampu memberikan pilihan pekerjaan yang lebih baik
daripada di desa. Hal tersebut yang membuat sosok Song
Hye Won yang dibintangi Kim Tae-Ri di film Little Forest
(2018) bertekad meninggalkan desa tempat kelahirannya,
dan mulai kuliah di Seoul agar dapat meraih cita-citanya.

Akan tetapi, ternyata kehidupan di Seoul tidak seindah
yang dibayangkan oleh Song Hye Won. Karena jenuh
dengan kehidupan di kota dan gagal mendapatkan
pekerjaan yang ia inginkan di kota, Song Hye Won
akhirnya kembali ke desanya yang masih tradisional
tersebut. 

Namun, saat ia sampai di rumahnya di desa, ternyata
ibunya juga sudah lama tidak pulang. Oleh karena itu,
berbekal uang tabungan yang selama ini dimilikinya,
Song Hye Won memilih untuk hidup sendirian di rumah
tersebut. Song Hye Won melanjutkan kehidupan 
 selayaknya penduduk desanya dan ikut bertani untuk
memenuhi kebutuhan selama hidup di desa.

Film Little Forest yang disutradarai oleh Yim Soon-Rye ini
memang bukan film dengan cerita yang berisi adegan
menegangkan atau romantis. Akan tetapi, film ini akan
memanjakan Anda dengan visual yang menarik dengan
menayangkan gambaran empat musim di Korea Selatan
dengan baik. Selain itu, Anda juga akan merasakan
kedamaian saat film menayangkan adegan-adegan Song
Hye Won ketika sedang berkebun, bertani, dan memasak.
Tidak mengherankan jika film yang disebut ‘film untuk
healing’ ini cocok Anda saksikan saat ngabuburit pada
Ramadan 2022 ini.

Film Little Forest sendiri merupakan film adaptasi dari
serial manga bernama sama karya Daisuke Igarashi yang
pertama kali terbit pada tahun 2002. Sebelum dibuat
versi Koreanya, manga ini pernah diadaptasi menjadi film
berjudul Little Forest: Summer/Autumn (2014) dan Little
Forest: Winter & Spring (2015) yang keduanya disutradarai
oleh Jun’ichi Mori. Kedua film tersebut mengisahkan
seorang wanita bernama Ichiko (Ai Hashimoto) yang
hidup di kota besar, kemudian kembali ke desa
kelahirannya, Komori yang berlokasi di daerah Tohoku.
Ichiko diceritakan sangat mandiri dan mendapatkan
energi dari alam dengan mengonsumsi makanan dari
bahan pangan musiman.
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Tips Berkebun Saat Puasa
Salah satu momen yang selalu dinantikan saat puasa
khususnya puasa di Bulan Ramadan 2022 adalah ketika
ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa. Ketika
ngabuburit, Anda bisa mencoba beberapa kegiatan yang
bermanfaat, salah satunya berkebun. Setelah menonton
film Little Forest (2018) yang menceritakan kisah Song
Hye Won bertahan hidup di desa tentu membuat Anda
jadi ingin ikut melakukan kegiatan yang dilakukan oleh
Song Hye Won seperti berkebun. Anda bisa mencoba
melakukan kegiatan berkebun ini saat ngabuburit di
Bulan Ramadan 2022. 

Selain menunggu waktu berbuka puasa dengan
melakukan kegiatan yang bermanfaat, berkebun juga
dapat dikategorikan sebagai olahraga ringan yang dapat
membantu proses pembakaran lemak. Tidak hanya itu,
berkebun juga dapat meningkatkan hormon serotonin
dan melatonin yang dapat menurunkan stres Anda.

Bagi Anda yang ingin berkebun saat puasa, berikut
tipsnya.

Tanam Tumbuhan Sesuai Iklim
Setiap tahun Masehi, bulan Ramadan tentunya tidak akan
jatuh di tanggal atau bulan yang sama. Hal tersebut
mungkin berpengaruh pada iklim di saat Anda ingin
berkebun. Mengingat ketika puasa Anda tidak
mendapatkan asupan makanan atau minuman apapun
setidaknya selama 13 jam, sebaiknya Anda memilih
menanam tumbuhan atau tanaman sesuai iklim. Hal ini
perlu dilakukan agar aktivitas berkebun tidak terasa
memberatkan. Anda juga lebih baik berkebun saat pagi
hari atau saat sore hari menjelang berbuka puasa. Hindari
berkebun di siang hari karena dapat membuat tubuh jadi
mudah lemas dan haus.

Gunakan Wadah Bekas untuk
Berkebun
Saat ingin berkebun, sebaiknya Anda menggunakan
barang-barang yang sudah ada di rumah. Anda bisa
memanfaatkan wadah bekas seperti ember cat untuk
tempat tanah yang digunakan sebagai media tumbuh
dari tanaman yang akan Anda tanam. Hal ini tentu tidak
akan memberatkan bagi Anda yang sedang berpuasa
karena tanah yang Anda perlukan lebih sedikit sehingga
tidak perlu energi ekstra untuk mengolahnya agar
menjadi tanah yang subur.

Ajak Keluarga atau Kerabat
untuk Berkebun Bersama
Meski bisa dilakukan sendiri, berkebun bersama keluarga
atau kerabat ternyata juga menyenangkan untuk
dilakukan. Selain membuat pekerjaan jadi cepat selesai,
Anda juga dapat mempererat tali silaturahmi sambil
melakukan hal-hal yang menyehatkan dan bermanfaat.

Gunakan Benih Unggul dan
Lakukan Pemupukan dengan
Tepat
Sebelum mulai berkebun, Anda perlu memilih dan
mendapatkan benih tanaman yang berkualitas. Benih
unggul yang Anda peroleh ini harus sudah teruji resisten
atau tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, jika
Anda menggunakan benih unggulan, maka hasil
produksinya dapat meningkat sehingga Anda bisa
mendapatkan hasil panen yang melimpah.

Tanah yang subur dapat memberikan unsur hara yang
diperlukan oleh tumbuhan. Oleh karena itu, Anda perlu
memberikan pupuk dengan cukup agar nutrisi yang
diperlukan oleh tumbuhan bisa tercukupi. Selain itu,
penting juga untuk mengetahui karakteristik dan
kebutuhan dari tanaman, karena ada tanaman yang tidak
diperbolehkan untuk terpapar sinar matahari secara
langsung dan ada juga yang sebaliknya. Hal ini agar
tanaman yang Anda tanam bisa tumbuh dengan
semestinya.
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