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Ban bekas mempunyai banyak manfaat baik, termasuk untuk pot tanam bermacam-macam tanaman di tempat-

tempat yang hanya terbuat dari beton atau tanah yang tandus, misalnya di taman-taman kota, pekarangan rumah, dan 

kebun-kebun di kawasan kamp pengungsi.  

Wadah atau pot dari ban bekas ini bisa diletakkan 

di atas tiang atau penyangga supaya cukup tinggi 

sehingga sayuran yang ditanam di dalamnya tidak 

bisa dijangkau oleh ternak. Selain itu, wadah dari 

ban bekas juga bisa dimanfaatkan untuk kascing 

(vermikompos), selain untuk wadah-wadah 

lainnya. Wadah dari ban bekas ini telah menjadi 

tambahan yang cantik di banyak kebun dapur di 

seluruh dunia, dapat diakses langsung tidak jauh 

dari pintu rumah atau tempat tinggal. Dan yang 

terbaik dari semuanya, harga ban bekas lumayan 

murah. Selain itu memanfaatkannya sebagai bak 

tanaman adalah salah satu cara untuk 

memanfaatkan demikian banyaknya sampah ban 

bekas. 
 

Di ECHO Global Farm, AS kami memanfaatkan ban bekas untuk menanam tanaman keras dan tanaman tahunan, 

termasuk pohon buah-buahan dan tanaman biji-bijian. Organisasi yang memanfaatkan ban bekas bukan hanya 

ECHO, tetapi banyak mitra kami di berbagai tempat yang juga mempromosikan opsi ban bekas sebagai pot atau bak 

tanaman. Pertanyaannya adalah:apakah ban bekas merupakan pilihan yang aman untuk menanam tanaman pangan? 

Mungkinkah tanaman menyerap logam berat atau unsur beracun lainnya yang terkandung di dalam ban bekas 

tersebut? 

Dalam upaya kami untuk mulai menemukan jawaban, pertama-tama kami menguji sampel tanah dan kucai yang 

telah ditanam selama 20 tahun di sebuah bak terbuat dari ban bekas di ECHO Global Farm, di Florida. Kami 

membandingkannya dengan sampel tanah dan sampel kucai yang ditanam langsung di tanah, di bagian lain dari 

pertanian kami yang kami juluki dengan nama Dataran Rendah. Berikut ini adalah hasil yang kami peroleh: 

Kucai yang ditanam di ban bekas: kandungan timbal 1,17 ppm 

Tanah dalam ban bekas: kandungan timbal 9,88 ppm 

Kucai yang ditanam di Dataran Rendah: kandungan timbal di bawah tingkat yang dapat dideteksi 

  

 



Tanah Dataran Rendah: kandungan timbal 4,28 ppm 

 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa tidak ada tingkat kandungan timbal yang diketahui 

aman untuk anak kecil (WHO 2018). Menurut standar makanan internasional, sayuran berdaun tidak boleh 

mengandung timbal lebih dari 0,3 ppm (FAO/WHO 2015). Kucai yang ditanam selama dua puluh tahun di ban 

bekas yang sama memang merupakan skenario terburuk yang bisa kita jumpai, namun tanaman menahun (perenial) 

yang ditanam di ban memang bisa tumbuh bertahun-tahun dan diperlukan cukup banyak tenaga untuk 

memindahkannya. Selain itu, pot dari ban bekas juga bisa bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama. Seseorang 

dapat meninggalkan tanaman di ban yang sama selama satu atau dua dasawarsa. 
 

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) di Amerika Serikat mencatat bahwa tanah biasanya mengandung timbal 

kurang dari 50 ppm (ATSDR 2017; Grubinger dan Ross 2011). Konsentrasi timbal di tanah kami jauh di bawah 50 

ppm, ini menunjukkan bahwa sampel kucai yang kami teliti telah mengambil timbal dari beberapa sumber lain atau 

karena alasan lain. Kami tidak tahu apakah alasannya adalah akar yang bersentuhan dengan dinding ban atau 

genangan air lindi di pinggiran ban, atau apakah kekurangan nutrisi menyebabkan akar-akar tersebut menyerap 

logam berat. Mungkin dua-duanya turut menyumbang.  

Pertanyaannya sekarang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan kontaminan logam berat untuk menumpuk 

sampai mencapai tingkat yang berbahaya? Kami mulai menguji ini di ECHO Asia Small Farm Resource Center di 

Chiang Mai, Thailand; dengan menyiapkan percobaan pengamatan pada 10 ban bekas. Selama sepuluh tahun ke 

depan, setiap tahunnya staf peneliti akan menguji kandungan timbal, kadmium, atau kromium pada tanah tersebut 

secara bergilir (rotasi). Jika tanahnya terkontaminasi, maka kami akan menguji kucai yang ditanam di banyang 

terkait. 

Eksperimen ini dirancang untuk menentukan batas-batas kandungan logam berat yang berisiko dan apa yang harus 

dipelajari lebih lanjut. Kami membandingkan skenario-skenario terburuk, termasuk (1) ban yang rusak berat, (2) ban 

yang dirawat untuk mencegah kontaminasi–dengan membalik bagian dalam ban sehingga ada di luar, (3) melapisi 

ban dengan plastik, atau (4) mengecatnya. Kami juga memiliki ban yang tidak diberi perlakuan apapun untuk 

melihat situasi 'normal', dan dua wadah plastik sebagai kontrol. 

Kami mengambil data dasar untuk percobaan ini di ECHO Asia, dan menemukan bahwa kucai yang kami tanam—

yang baru dipindahtanamkan dari bak tanamanke pot ban bekas—mempunyai kandungan timbal di bawah 0,05 ppm, 

mendekati batas maksimum yang diizinkan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu 0,3 ppm, yang bisa kami ukur. 

Campuran tanah yang kami gunakan mengandung timbal sebesar 20,33 ppm. Jumlah ini adalah dua kali lipat tingkat 

kandungan timbal di tanah dalam ban bekas yang telah berusia 20 tahun di Florida (9,88 ppm), tetapi masih dalam 

batas normal EPA yaitu 50 ppm. 

Seiring berjalannya waktu,ECHO Asia akan memberikan pembaruan untuk membagikan apa yang kami temukan 

tentang keamanan ban bekas: apakah tingkat kandungan timbalnya meningkat atau tetap sama. Sepengetahuan kami, 

belum ada orang atau pihak yang melakukan upaya signifikan untuk mempelajari pertanyaan di atas secara 

mendalam, sehingga hasil temuan awal dari kucai yang selama 20 tahun di tanam di ban bekas pun bisa 

menambahkan sesuatu kepada pembahasan tentang hal ini. 

Di bawah ini disediakan beberapa informasi yang telah dijadikan rujukan dan informasi yang bisa dipakai sebagai 

bahan bacaan lebih lanjut. Kami berharap Anda akan rela memberi tahu kami jika Anda memiliki pemikiran lain, 

terutama wawasan-wawasan tentang risiko berkebun menggunakan ban bekas dan bagaimana cara meminimalkan 

risiko-risiko tersebut. 
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