
M e m b u a t  K e b u n  D a p u r
Pilihlah lokasi terbaik di halaman rumah Anda
   (mulai dengan yang kecil terlebih dahulu, misalnya 2m2) 

Gambarlah  rencana  
kebun Anda di sini...

Ini contoh 
rencana 

kebun yang 
sederhana.

Anda dapat  memilih  dari  
daftar bibit organik  kami,  

atau minta dari teman.  
Tulis  pilihan  Anda  di sini:

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

4.______________________________

5.______________________________

6.______________________________

Sekarang

Anda sudah punya 

rencana kebun

yang  bagus,  

balik lembar ini  

untuk memulai!

Buat rencana kebun Anda...

Sekarang, pilih tanaman...

Cara memilih tanaman :

1.  Pilih yang Anda sukai!

2.  Apakah tumbuh cepat?

3.  Sebesar apa nantinya?

4.  Apakah iklimnya cocok?

Tanamlah secukupnya saja,  
jangan terlalu banyak!
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Lokasi dengan terlalu 
banyak sinar matahari 

tidak bagus.

Lokasi ini bagus sekali, dapat 
sinar matahari pagi, agak  

teduh, dan dekat dapur.

Lokasi yang kurang sinar 
matahari atau terlalu 

teduh juga tidak bagus.

tanaman pembatas
batu bata untuk pembatas

peterseli
tomat

pakchoi

selada

seledri

terong



Peralatan dan bahan yang diperlukan...

Cara mengolah lahan dan menanam...

Buatlah pembatas sesuai 
gambar rencana kebun. 

Gunakan batu, bata, atau 
tanaman pagar.

Campur kompos dengan 
tanah, kemudian beri mulsa di 
atasnya. Cobalah pakai tangan 

- menyenangkan!

Tanam bibitnya sesuai 
gambar rencana kebun Anda, 

lalu berilah papan nama 
tanaman untuk memudahkan 

pemeliharan.

5

Sirami tanaman 
secukupnya - tidak perlu 
setiap hari tetapi amati,

jangan sampai kekeringan.
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Tambahkan kompos di  
sekitar bibit - beri jarak  
untuk “bernafas”.

Gemburkan tanahnya.  
Jangan menginjak bagian 
yang telah digemburkan!

Lapisi tanah dengan  
kompos setebal 5cm. 

Diperlukan banyak kompos, 
Anda dapat membuat sendiri 

di rumah.

AIR
dengan selang 

penyemprot atau 
ember 

penyiram.

LOKASI
pilihlah lokasi 

terbaik.

BIBIT
TANAMAN

pilihlah 
setidaknya 

5 jenis yang 
berbeda.

KOMPOS
perlu cukup 

banyak untuk 
melapisi 

permukaan kebun, 
setebal  5cm.

MULSA
rumput, daun 

kering, serbuk 
gergaji,  jerami, 

sekam, dll.

SENDOK 
KEBUN

 atau alat 
lainnya untuk 

membuat 
lubang di tanah.

GARU
atau alat lainnya 
untuk mengolah 
tanah sebelum 

ditanami.

2 3
1

4

w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r gLembar fakta ini dikembangkan oleh Yayasan IDEP

Informasi lebih lanjut: w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g

7 Amati kebun  
Anda setiap hari!


