
 

 

 

Manfaat Arang Sekam Untuk Pertanian 

Oleh : Rudy Trisnadi. K  

Manfaat Arang Sekam Untuk Pertanian : Manfaat Arang sekam biasanya banyak 

dirasakan oleh petani yang membudidayakan tanaman hias atau petani produsen bibit-bibit 

tanaman buah pada umumnya.  

Arang sekam terdiri dari bahan yang sangat ringan dengan 

struktur mikro-berpori dan rata-rata memiliki density 

sekitar 0.150g cm-3. Proses karbonisasi atau pembakaran 

yang tidak sempurna memiliki dampak positif sebagai 

media tanam untuk memperbaiki pertukaran udara dalam 

tanah menjadi lebih baik. 

Kebiasaan Para petani lama umumnya membakar langsung jerami dilahan persawahan, 

dampak dari pembakaran menunjukan bahwa karbon hitam dari pembakaran bisa menjadi 

sumber penting dari bahan organik dalam tanah untuk kesuburan tanaman.   

Kandungan dan Manfaat Arang Sekam Untuk Pertanian 

Penggunaan arang sekam sebagai campuran media tanam atau semai diketahui dapat 

meningkatkan pertumbuhan akar jauh lebih baik, jika dibandingkan dengan media tanam 

tanpa penambahan arang sekam sebagai campurannya. Melimpahnya limbah kulit gabah di 

pinggilingan padi membawa berkah serta manfaat yang besar bagi petani untuk menyuburkan 

lahan pertanian. Pembuatan pupuk BOKASHI yang menggunakan campuran arang sekam 

mempunyai keunggulan dalam prioritas pada media pot atau polybag, kesehatan tanaman dan 

keunggulan lainnya. 

Kelebihan arang sekam adalah berubahnya susunan 

kimiawi sekam mentah melalui proses pembakaran yang 

tidak sempurna tersebut menghasilkan peningkatan 

kandungan mineral Si, Ca, Mg dan juga unsur unsur mikro 

lainnya seperti Fe, Al, Cu, Zn, Na dan seterusnya.  

 

Manfaat Arang Sekam Padi Bagi Tanah Pertanian 

Manfaat yang di peroleh dari penggunaan arang sekam pada lahan pertanian adalah bervariasi 

dari tanah satu ke tanah yang lainnya. Namun, manfaat serta efek yang telah diketahui secara 

umum adalah sebagai berikut  arang sekam meningkatkan pH tanah, sehingga meningkatkan 

juga ketersediaan fosfor (P). Penambahan arang sekam pada media tanam atau tanah 

pertanian juga meningkatkan sistem aerasi (pertukaran udara) di zona akar tanaman. 
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Arang sekam juga berfungsi meningkatkan cadangan air tanah juga terjadinya peningkatan 

kadar pertukaran kalium (K) dan magnesium (Mg). Arang sekam atau sekam bakar juga 

memiliki kandungan tinggi unsur silikat (Si) dan magnesium (Mg) tetapi rendah pada 

kandungan kalsium (Ca). 

Selain itu, karakterisasi arang sekam menunjukkan kaya kalium (K), dan konsentrasi tinggi 

silikat (Si), unsur Si belum digolongkan sebagai nutrisi penting tapi ada di semua bagian 

tanaman yang ditanam di tanah, dan diakui sebagai nutrisi fungsional. 

Silikat memiliki manfaat kebal terhadap hama dan patogen, tahan kekeringan dan toleransi 

tinggi terhadap logam berat, unsur Si diketahui meningkatkan juga kualitas dan hasil tanaman 

pertanian. Si juga diserap oleh tanaman pada kadar yang sama atau lebih besar dari kadar 

nutrisi penting lainnya seperti Nitrogen (N) dan Kalium (K) pada jenis tanaman tertentu 

seperti padi dan tebu. 

Dengan demikian, penambahan arang sekam sebagai campuran media tanam atau saat olah 

lahan pertanian memiliki kontribusi besar bagi tanaman yang akan dibudidayakan nantinya. 

Arang sekam juga sangat baik ditambahkan sebagai campuran untuk media persemaian, 

karena kandungan unsur silikat (Si) terbukti resisten terhadap serangan hama dan patogen 

tanah. 

Fungsi arang sekam ini sangat penting, antara lain : 

1. Meningkatkan pH tanah 

pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu 

benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. 

Jika angka skala pH kurang dari 7 benda dikatakan 

bersifat asam dan jika skala pH lebih dari 7 disebut 

basa. Jika skala pH adalah 7 maka benda tersebut 

bersifat netral, tidak asam maupun basa. Kondisi tanah 

yang paling ideal untuk tumbuh dan berkembangnya 

tanaman adalah tanah yang bersifat netral.pH arang 

sekam cukup tinggi, yaitu antara 8,5 sampai 9.0 

sehingga sangat baik digunakan untuk meningkatkan 

pH pada tanah asam. 

2. Menjaga kondisi tanah tetap gembur 

Arang sekam jika digunakan sebagai campuran media tanam bisa bermanfaat untuk menjaga 

kondisi tanah tetap gembur, karena memiliki porositas tinggi dan ringan. 

3. Mengisolasi penyakit dan menyerap racun di dalam tanah 

Di dalam tanah terdapat racun dan penyakit yang merugikan tanaman, akan tetapi sebelum 

racun dan penyakit tersebut menyerang tanaman sudah diikat dan diserap oleh arang sekam, 

atau dengan kata lain arang sekam bermanfaat sebagai absorban untuk menekan jumlah 

mikroba patogen. 

4. Mengikat unsur hara 

Arang memiliki pori-pori yang banyak, oleh karena itu meskipun bentuknya besar arang 

tetap ringan, tak terkecuali arang sekam. 

Pori-pori tersebut berfungsi untuk mengikat dengan cara menyerap unsur hara, dan jika 

unsur hara sudah diserap maka saat disiram, unsur hara tidak larut terbawa air. 
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Pori-pori tersebut juga menjadi tempat hidup dan berkembang biak mikroba/ 

mikroorganisme yang berguna bagi tanaman, Sehingga memacu pertumbuhan 

mikroorganisme yang berguna bagi tanaman, yang mana mikroba tersebut sebagai pengurai 

bahan-bahan organik menjadi nutrisi dan unsur hara yang bermanfaat untuk tanaman. 

5. Menjaga sirkulasi udara pada media tanam 

Akar menjadi salah satu bagian penting dalam pertukaran gas oksigen dan karbondioksida 

yang dibutuhkan tumbuhan. Walaupun letaknya di dalam tanah, bukan berarti udara tidak 

dapat menembus akar. 

Tumbuhan akan membutuhkan O2(oksigen) dan mengeluarkan CO2. Begitu jg dengan 

manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan O2 dan mengeluarkan CO2. 

Nah, dengan menambahkan arang sekam pada media tanam maka kegemburan tanah akan 

terjaga sehingga sirkulasi udara akan lancar. menurut sebuah penelitian bahwa arang tidak 

mudah lapuk dan bisa bertahan dalam waktu yang lama bahkan ratusan tahun. Dengan 

demikian kegemburan tanah akan tetap terjaga sehingga tanaman akan tumbuh optimal 

6. Meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air 

Arang sekam yang ditambahkan pada media tanam dapat meningkatkan daya serap dan daya 

ikat tanah terhadap air, sehingga kebutuhan air bagi tanaman tetap terjaga. 

7. Memperbaiki tanah yang rusak akibat kontaminasi bahan kimia 

Caranya yaitu masukkan atau campurkan arang sebanyak-banyaknya pada tanah yang rusak 

karena terkontaminasi bahan kimia. 

Manfaat arang di pembibitan : 

Arang di pembibitan untuk menyemaikan benih 

(pembibitan) di berbagai lokasi, hampir selalu berhasil 

membuat bibit dengan baik, dengan catatan 

benihnyapun harus baik dan tidak telat 

menyiramnya.  Sebab pertumbuhan akar dari tanaman 

yang masih kecil/pendek akan menjadi mudah 

menjangkau unsur hara yang dibutuhkan dan dalam kondisi layak makan (tidak beracun, pH 

netral dan tidak berpenyakit).  Namun jika tidak menggunakan arang, maka pupuk yang 

diberikan akan cenderung tercuci saat tanaman tersebut disiram (minimal hara akan turun ke 

bagian bawah polibag).  Bibit muda yang baru disapih masih mempunyai akar yang pendek, 

sehingga akar tidak akan dapat menjangkau makanan (unsur hara) yang telah turun ke 

bawah.  Hal ini berakibat pada bibit menjadi tumbuh kerdil dan tidak jarang mati karena 

kekurangan makan. 

 “Arang adalah hasil dari proses pembakaran kayu yang tidak sempurna, dalam arti proses 

peng-arangan adalah pembakaran dengan pemakaian oksigen yang sangat terbatas 

(pirolisis).  Sedangkan pembakaran sempurna (oksidasi) adalah berada pada kondisi 

pemakaian oksigen yang cukup.  Kelebihan lain arang dibanding kayu adalah arang tidak 

akan lekang kena panas dan lapuk kena hujan dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun, 

sehingga karena sifat fisiknya tak berubah maka fungsinyapun dapat bertahan pada kurun 

waktu yang lama pula,” demikian penjelasan Dr. Pri. 

Dari penuturan mereka kuketahui bahwa kalau tidak dicampur arang, maka padi 

membutuhkan pupuk dalam jumlah banyak.  Dan dari pengalaman pemakaian pupuk buatan 



 

 

dalam kurun waktu yang lama, disadari pupuk buatan lambat laun justru merusak sifat fisik, 

kimia dan biologis tanah sehingga menurunkan kondisi kesuburan tanah, sehingga untuk 

penanaman periode berikutnya selalu akan dibutuhkan jumlah pupuk yang lebih banyak dari 

periode sebelumnya.  “Apabila jumlah pupuk buatan yang diberikan sama banyak karena 

harga pupuk buatan yang semakin mahal dan sering langka di pasaran, maka bersiaplah untuk 

menerima hasil panen yang menurun jumlahnya, jutaan petani di negeri kita saat ini telah 

terjebak pada kebiasaan pemakaian pupuk dan pestisida buatan/kimia yang ternyata sedikit 

manfaat namun ternyata malah banyak mudharatnya bagi dirinya maupun bagi lingkungan 

hidupnya. 

Penjelasan Dr. Pri dari Biotrop bahwa arang kayu, arang sekam, arang bamboo atau arang 

apa saja, itu semua juga mempunyai fungsi “Soil conditioner” artinya arang mampu menjaga 

dan mengembalikan kondisi tanah yang mulai rusak ke kondisi awal yang baik.   

Hal ini tentu berhubungan dengan sifat adsorbsi (penyerapan) arang yang kuat.  Seperti kita 

ketahui arang dapat menyerap racun/bakteri (contoh: Obat Norit), menyerap gas/bau busuk 

(contoh: Gajah Kulkas), menyerap kotoran (filter penjernih air), menjernihkan dan membuat 

minyak goreng bekas (jelantah) layak dan aman untuk digunakan kembali.  Juga terbayang 

olehku bahwa tanaman anggrek di rumahku yang sedang berbunga, ungu kemerahan, kuning 

bintik coklat dan putih. Kesemua angrek-anggrek tersebut media tanamnya hanyalah arang 

belaka.  Akan tetapi mereka semua dapat tumbuh subur serta memunculkan bunga yang indah 

menawan hati, hanya dengan media tanam arang yang menyerap unsur hara dan air dari 

kelembaban udara yang lewat terbawa angin. 

Dari aplikasi pestisida pada suatu tanaman di lahan pertanian, maka kurang lebih 60% 

pestisida akan jatuh ke tanah dan dari pestisida tersebut kemudian menjadi permasalahan 

besar bagi kualitas lingkungan, karena akan terbawa aliran air dan akhirnya masuk ke sungai 

hingga berpotensi membahayakan hewan ternak bahkan manusia. 

Agar residu pestisida di dalam tanah tersebut tidak terbawa aliran air maka residu itu perlu 

ditahan dengan suatu bahan yang dapat menyerap (imobilisasi), yakni arang aktif yang 

memiliki kemampuan menyerap polutan. 

Arang aktif dapat dibuat dari limbah pertanian yang melimpah yaitu sekam padi atau 

tempurung kelapa, atau limbah pertanian lainnya melalui proses pemanasan 500oC selama 5 

jam dan aktivasi pada tungku listrik dengan suhu 900oC selama 60 menit. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa arang aktif yang berasal dari sekam padi 

dan tempurung kelapa memiliki daya serap yang tinggi (yang diekspresikan dengan angka 

lod) terhadap residu pestisida masing-masing sebesar 460,4 dan 1191,8 mg/g. 

Mekanisme Degradasi Rongga arang aktif sangat disukai oleh mikroba (bakteri tanah 

pendegradasi dan bakteri pengikat nitrogen) sebagai tempat tinggal (rumah), sehingga 

populasi mikroba tersebut menjadi meningkat dikarenakan di dalam rongga arang aktif 

terdapat nutrient C dan N yang berasal dari residu pestisida 

Apabila residu pestisida masuk atau terperangkap di dalam rongga arang aktif, maka residu 

pestisida tersebut akan didegradasi oleh mikroba pendegradasi sehingga residu pestisida akan 

terurai/terdegradasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bajwa aplikasi arang aktif di tanah dapat menurunkan residu 

pestisida organoklorin (lindan, aldrin, dieldrin, DDT, endosulfan dan heptaklor), organofosfat 



 

 

(klorpirifos, diazinon) dan karbamat (karbofuran) dengan kisaran 70-90%. Apabila 

konsentrasi residu pestisida di tanah dapat ditekan, maka konsentrasi residu pada produk 

pertanian akan dapat diminimalisir 

Keuntungan penggunaan arang aktid dari limbah pertanian sangat efektif mengendalikan 

residu pestisida, namun tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan pertanian karena 

mudah terdegradasi. Mengatasi pencemaran residu pestisida dan sekaligus mengurangi 

limbah pertanian. Arang aktif disenangi oleh mikroba pendegradasi sebagai “rumah 

tinggalnya”. Dari proses pembakaran limbah pertanian dapat dihasilkan bahan kimia berguna. 

Demikian manfaat arang sekam sebagai media tanam yang bisa kami sampaikan, semoga 

bermanfaat untuk anda 
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