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Teman-teman, pernahkah kalian renungkan, bumi 

yang kita huni ini sebenarnya merupakan bak 

sampah yang amat besar? Karena dimana-mana 

setiap sudut jalan, pasti kalian menemukan 

sampah berserakan. Betul bukan? Dan mengapa 

bisa begitu? Karena dari diri kita masing-masing, 

belum ada kesadaran untuk membuang sampah 

pada tempatnya. Bisa jadi, dari kecil kita dididik 

untuk kurang disiplin dan kurang memperhatikan 

lingkungan. Maka, kebiasaan tersebut berlanjut 

hingga kita menginjak dewasa.  

 

Nah, mumpung belum terlanjur hingga kita 

dewasa, yuk... kita belajar untuk menjadi yang 

lebih baik. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu 

cara kita melihat sampah dan membuangnya 

bagaimana. 

 

Teman-teman, kita punya tips-tips untuk menjaga 

lingkungan kita bisa bersih dari berserakannya 

sampah, diawali dari diri kita sendiri. 

1. Jika kita menemukan sampah dijalan atau di 

lingkungan sekitar rumah dan sekolah, 

baiknya kita pungut dan carilah tempat 

sampah untuk membuangnya hasil pungutan 

tadi. 
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2. Kita mungkin suka bepergian ke tempat 

rekreasi misalnya, yang biasanya kita suka 

berbekal makanan dalam kemasan. Apa itu 

permen, coklat, camilan, wafer, dan lain-lain. 

Ada baiknya, bungkus-bungkus bekas makanan 

kecil ini langsung dibuang ke tempat sampah. 

Jika ternyata kalian tidak menemukan tempat 

sampah, baiknya pembungkus makanan tadi 

disimpan dulu, masukkan saku, keranjang, 

atau tas kalian. Jika sudah menemukan 

tempat sampah, barulah buang sampah 

tersebut. 

3. Hal yang sama mungkin kita alami waktu naik 

angkutan, disaat itu kita ingin makan permen, 

mungkin bungkusnya kecil, tapi jika kita 

memperhatikan hal yang kecil inilah, nilainya 

sangat berarti. Simpan dulu bungkus permen 

dan makanan jika didalam angkutan kalian 

tidak menemukan tempat sampah. 

4. Mulailah berkreatifitas dengan mengolah 

sampah, selain menambah aktifitas kita juga 

siapa tau dengan hal ini kita bisa 

mendatangkan uang. Apa sih itu, uang dari 

sampah??? Yup, betul. Jawabnya mengolah 

sampah-sampah tersebut menjadi kompos. 
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Teman-teman, memang harus kita sadari betul ya, 

kalau permasalahan sampah dan limbah bukanlah 

permasalahan yang mudah diatasi. Kesan sampah 

dan limbah harus kita ubah dari tingkatan yang 

paling rendah, yaitu diri kita sendiri.  

 

Untuk menunjang kesadaran ini, perlu adanya 

dukungan juga dari berbagai pihak, salah satunya 

di sekolah kita yang bisa mendapat dukungan dari 

Departemen Pendidikan. Sebaiknya memang 

Departemen Pendidikan harus memberikan 

kurikulum, atau pelajaran sisipan tentang 

penanganan sampah dan limbah, serta keindahan 

lingkungan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak 

hingga Perguruan Tinggi. Termasuk dengan 

memberikan arahan kepada para siswa tentang 

pengelolaan sampah sendiri secara benar dan hal 

itu tidak hanya sebatas memberikan sangsi pada 

siswa yang membuang sampah sembarangan di 

sekolah atau yang mencorat-coret tembok WC, 

tetapi juga menekankan pada pengertian siswa 

akan potensi sampah, konsep pemilahan sampah, 

keindahan dan kenyamanan lingkungan tanpa 

sampah yang berceceran di sembarang tempat, 

keindahan sungai tanpa limbah beracun dan 

keindahan gambar jika corat-coret dilakukan di 

tempat yang semestinya dengan pola yang lebih 
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sedap dipandang. Di setiap depan kelas, ruang 

para guru, dan kantin juga disediakan tempat 

sampah dalam dua jenis, organik dan non-organik. 

Per kelas dianjurkan untuk membeli plastik untuk 

melapis tempat sampah, supaya mudah dalam 

pengumpulan sampah dan menjaga tempat sampah 

tetap bersih dan awet. 

 

Teman-teman, sudah tahu tentang istilah organik 

dan anorganik kan? Kita bahas dan cari contohnya 

yuk... 

 

Sampah organik merupakan sampah yang mudah 

untuk hancur, diuraikan oleh zat pengurai dan 

kembali ke tanah. Contohnya: sampah daun, sayur-

sayuran, buah, ranting-ranting, dan sisa-sisa 

makanan. 

 

Sampah anorganik adalah sampah yang susah 

dihancurkan oleh zat pengurai. Contohnya: Plastik, 

Busa, Kaca, Steorofoam.  

 

Sebenarnya diantara jenis sampah-sampah 

tersebut, ada beberapa jenis sampah yang bisa 

kita siasati, untuk dijadikan bentuk yang lain, 

atau fungsi yang lain. Istilah dalam pemilihan ini 

adalah: 
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 Re-Use (mendaur dalam pemakaian), sampah 

yang bisa dimanfaatkan adalah kertas. Kertas 

yang dipakai satu sisi, dan jika sisi balik 

kertas masih kosong, bisa dipakai ulang.  

 Re-Cycle (Mendaur ulang untuk dimanfaatkan 

lagi), contohnya: kertas bisa didaur ulang, 

dijadikan bubur kertas kemudian dicetak 

ulang. Memang, hasil kertasnya kurang putih, 

tetapi dengan menggunakan kertas daur ulang 

kita mempunyai andil besar untuk lingkungan 

hidup.  

Contoh lain adalah plastik. Plastik memang 

sama sekali tidak bisa dihancurkan dan 

diuraikan di tanah. Plastik hanya mudah 

dihasilkan, dan diubah-ubah bentuknya. Di 

pabrik, plastik dilebur, dihancurkan seperti 

pasta lalu dibentuk atau dicetak sesuai 

kebutuhan. 

 

Wah.... kita sudah jauh juga ya tentang sampah 

ini. Nah, yuk kita kembali ke bahasan awal tadi 

tentang pemilahan sampah dan pelatihannya 

kepada teman-teman kita di sekolah, di rumah, 

dan di lingkungan sekitar.  Selain itu pelatihan ini 

juga harus bisa diterapkan kepada para pegawai, 

seperti para karyawan, dan aparat pemerintah. 

Perusahaan atau kantor pemerintah harus 
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membuat aturan yang jelas tentang sangsi-sangsi 

jika membuang sampah sembarangan secara 

sengaja di dalam kantor atau pabrik. Tiap pabrik 

juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam 

mengelola limbah cairnya, sehingga akibat yang 

ditimbulkan dari pencemaran air bisa dikurangi. 

 

Teman-teman, ada 

lagi yang harus 

mendapatkan 

pelatihan ini, adalah  

aparat penegak 

hukum juga harus 

diajarkan cara 

menangani para 

“penyampah”. Tidak 

perlu langsung 

menangkap di tempat, 

namun dengan nasihat dan memberikan peringatan 

secara baik-baik kepada pelanggar. Nama dan 

alamat pelanggar akan dicatat dan jika ketahuan 

hingga dua - tiga kali membuang sampah 

sembarangan, ia akan ditindak secara hukum. 

 

Penanganan sampah memang rumit ya teman-

teman?? Tetapi jika ada kerjasama pada semua 

orang, kantor-kantor, semuanya pasti bisa diatasi. 
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Tetapi, penanganan sampah ini jangan hanya pada 

hulu saja, (pabrik-pabrik, orang yang 

memanfaatkan barang sebelum menjadi sampah) 

tetapi penanganan pada hilir (orang-orang di 

rumah, pemerintah, dinas kebersihan, teman-

teman kita) juga harus diperbaiki. Tempat 

Pembuangan Sampah harus dikelola secara bagus 

dengan jalan dipilahkan tempatnya menurut jenis 

sampahnya. Ada tong yang untuk sampah organik, 

sampah kaca, sampah plastik, sampah logam, dan 

lain-lain. Agak susah memang, tetapi akan lebih 

memudahkan bagi yang memungut sampah. 

 

Di negara maju seperti Jerman, Inggris, Amerika 

Serikat,  pemilahan sampah sudah pada jenisnya: 

sampah organik, botol, kertas, dan kemasan-

kemasan berlogo daur ulang. Mungkin kita di 

Indonesia belum terlalu siap untuk melakukan 

yang seperti di Jerman karena hal itu tidak bisa 

dilakukan secara spontan tanpa proses yang 

bertahap. Dikaitkan juga dengan sifat bangsa kita 

yang “mencintai kepraktisan”. Mengapa sampah 

organik dan non organik harus dipisahkan? 

Dikaitkan dengan pengelolaan sampah hilir, 

pemisahan jenis sampah akan dapat 

mempermudah pemrosesan lebih lanjut. Misalnya, 

sampah organik biasanya dikomposkan atau 
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ditimbun karena dapat terurai mudah dalam 

tanah, sedangkan sampah non-organik akan didaur 

ulang. 

 

Teman-teman, dengan pemilahan sampah-sampah 

organik ini dan memerlukan kreatifitas kalian, 

bisa diolah-olah dan dibuat menjadi kompos. 

Hasilnya bisa kalian coba untuk menanam tanaman 

kesukaan kalian, apakah itu sayur, buah, ataupun 

bunga.  

 

Membuat Kompos dengan Bantuan Cacing 

Nah teman-teman, yang akan kita bahas disini 

adalah tentang cara pembuatan kompos yang 

proses pembuatannya dibantu oleh cacing tanah. 

Teman-teman sudah tahu kan yang namanya 

cacing? Sebelumnya, kita coba bahas tentang 

cacing dulu yuk.... 

 

Cacing adalah salah satu makhluk hidup yang 

hidup dan tinggalnya di dalam tanah. Bagi para 

petani, juga yang suka berkebun pasti tidak asing 

lagi dengan makhluk yang satu ini. Cacing tanah 

tergolong dalam kelompok binatang avertebrata 

(tidak bertulang belakang) yang hidupnya di tanah 

yang gembur dan lembab. Cacing sangat menyukai 

sampah organik jenis: sampah dapur, sampah 
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kebun, kertas, potongan tumbuhan, bubuk teh dan 

bubuk kopi bekas, kotoran ternak dll. Cacing 

mencerna hampir seluruh sampah organik, dan 

lebih menyukai sampah organik yang sudah diolah 

menjadi kompos terlebih dahulu.  

 

Teman-teman, sebutan lain bagi cacing adalah 

seperti tabung pencerna sampah yang sangat 

efisien. Sampah organik masuk dari ujung depan 

dan kotoran yang keluar dari ujung belakangnya 

merupakan pupuk yang sangat baik bagi tumbuhan.  

 

Teman-teman, ternyata ada lebih dari 1.800 jenis 

cacing tanah yang dikenal para ilmuwan. Tetapi 

hanya ada sembilan spesies yang banyak 

dimanfaatkan oleh ahli pertanian, pembudi daya 

cacing tanah, dan para peminat lainnya, terutama 

untuk menghasilkan pupuk organik. 

 

Kesembilan jenis tersebut adalah Lumbricus 
terrestris, Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, 
Allolobophora caliginosa, Allolobophora 
chlorotica, Pheretima asiatica, Perionyx 
excavatus, Diplocordia verrucosa, dan Eudrilus 
eugeniae. 
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Tetapi, dari sembilan spesies itu, hanya empat 

spesies saja yang dibudi dayakan yaitu Lumbricus  
rubellus, Eisenia foetida, Pheretima asiatica, 
Eudrilus eugeniae. 
 

Cacing tanah ini bentuk badannya seperti pipa, 

bagian atas merah kecoklatan atau merah ungu. 

Permukaan bawah berwarna kuning pucat. Panjang 

60 -150 mm, diameter 4 - 6 mm. Hidupnya  

menempati 

tanah lapisan 

atas, kawin dan 

bertelur di 

dalam tanah 

dengan 

membuat liang 

di dalam tanah 

bermineral, 

penuh unsur  

hara. Cara berbiaknya dengan cara reproduksi 

seksual.  

 

Cacing jenis ini terkenal sangat rakus dan 

berkembang lebih cepat, karenanya banyak 

disukai oleh peternak cacing. Hebat dengan 

rakusnya, makhluk yang bernama cacing tanah ini 

dapat mencerna bahan organik seberat badannya 
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bahkan lebih. Dan hewan ini juga mampu mencerna 

bahan organik seberat dua kali lipat berat 

badannya selama 24 jam. Cacing tanah ini juga 

mampu hidup berjubel – jubel.  Wah, wah.... betul-

betul hebat. 

 

Kemampuan hewan ini mendaur ulang limbah 

organik dicirikan dari sistem pencernaannya yang 

 spesifik dan 

cara mencerna 

makanan. 

Sistem 

pencernaan 

hewan ini 

terdiri dari 

farink, 

kerongkongan, 

kelenjar 

kalsiferous, 

tembolok, 

lambung dan 

usus besar. 

 

Nah teman-teman, proses demikian itu biasanya 

disebut vermikompos. Uraiannya vermikompos  

adalah kompos yang diperoleh dari hasil 

perombakan bahan-bahan organik yang dilakukan 
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oleh cacing tanah. Vermikompos merupakan 

campuran kotoran cacing tanah (casting) dengan 

sisa media atau pakan dalam budidaya cacing 

tanah. Oleh karena itu vermikompos merupakan 

pupuk organik yang ramah lingkungan dan memiliki 

keunggulan tersendiri dibandingkan dengan 

kompos lain yang kita kenal selama ini.  

 

Teman-teman, menggunakan vermikompos banyak 

manfaat dan keunggulannya, karena vermikompos 

mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, AI, 

Na, Cu, Zn, Bo dan Mo tergantung pada bahan 

yang digunakan. Vermikompos merupakan sumber 

nutrisi bagi mikroba tanah. Dengan adanya nutrisi 

tersebut mikroba pengurai bahan organik akan 

terus berkembang dan menguraikan bahan organik 

 dengan lebih 

cepat. Oleh 

karena itu 

selain dapat 

meningkatkan 

kesuburan 

tanah, 

vermikompos 

juga dapat 

membantu 
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proses penghancuran limbah organik. 

 

Selain itu vermikompos juga berperan 

memperbaiki kemampuan menahan air, membantu 

menyediakan nutrisi bagi tanaman, memperbaiki 

struktur tanah dan menetralkan pH tanah.  

 

Vermikompos mempunyai kemampuan menahan air 

sebesar 40-60%. Hal ini karena struktur 

vermikompos yang memiliki ruang-ruang yang 

mampu menyerap dan menyimpan air, sehingga 

mampu mempertahankan kelembaban.  

 

Vermikompos juga banyak mengandung humus 

yang berguna untuk meningkatkan kesuburan 

tanah. Humus merupakan suatu campuran yang 

komplit, terdiri atas bahan-bahan yang berwarna 

gelap yang tidak larut dengan air (asam humik, 

asam fulfik dan humin) dan zat organik yang larut 

(asam-asam dan gula). Kesuburan tanah ditemukan 

oleh kadar humus pada lapisan olah tanah. Makin 

tinggi kadar humus (humic acid) makin subur 

tanah tersebut. Kesuburan seperti ini dapat 

diwujudkan dengan menggunakan pupuk organik 

berupa vermikompos, karena vermikompos 

mengandung humus sebesar 13,88%. 
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Vermikompos mengandung hormon tumbuh 

tanaman. Hormon tersebut tidak hanya memacu 

perakaran pada cangkokan, tetapi juga memacu 

pertumbuhan akar tanaman di dalam tanah, 

memacu tumbuhnya tunas-tunas ranting baru 

pada batang dan cabang pohon, serta memacu 

pertumbuhan daun. 

 

Vermikompos mengandung banyak mikroba tanah 

yang berguna bagi proses pertumbuhan tanaman. 

Dengan adanya mikroorganisme tersebut berarti 

vermikompos mengandung senyawa yang sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah 

antara lain bakteri Azotobacter sp, yang 

merupakan bakteri penambat N2 non simbiotik 

yang akan membantu memperkaya Nitrogen di 

dalam vermikompos. Di samping itu Azotobacter 

sp juga mengandung vitamin dan asam pantotenat. 

 

Kandungan Nitrogen vermikompos berasal dari 

perombakan bahan organik yang kaya Nitrogen 

dan perkembangan mikroba yang bercampur 

dengan tanah dalam sistem pencernaan cacing 

tanah. Peningkatan kandungan Nitrogen dalam 

bentuk vermikompos selain disebabkan adanya 

proses perombakan bahan organik yang kaya akan 

mineral dari cacing tanah yang telah mati, juga 
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oleh urin (cairan dan kotoran) yang dihasilkan, dan 

proses pencernaan bahan organik dari tubuhnya 

yang kaya Nitrogen. 

 

Vermikompos mempunyai struktur remah 

(gembur), sehingga dapat mempertahankan 

kestabilan dan aerasi (perputaran/ keluar 

masuknya udara) tanah. Vermikompos mengandung 

enzim protease, amilase, lipase dan selulase yang 

berfungsi dalam perombakan bahan organik.  

 

Vermikompos juga dapat mencegah kehilangan 

tanah akibat aliran permukaan. Pada saat tanah 

atau bahan organik (yang menjadi bahan makanan 

cacing) masuk ke dalam saluran pencernaan 

cacing, maka cacing akan mengeluarkan suatu 

senyawa yaitu Ca-humat. Dengan adanya senyawa 

tersebut partikel-partikel tanah diikat menjadi 

suatu kesatuan (agregat) yang akan dikeluarkan 

dalam bentuk casting. Tanah yang terikat-ikat 

itulah yang mempunyai kemampuan untuk 

mengikat air dan unsur hara tanah.  

 

Wah.... tidak terasa semakin banyak ya 

pengetahuan kita bertambah?! Kita semakin tahu 

bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu kan 

memang untuk kita pelajari. Nah, setelah kita 
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tahu banyak tentang bagaimana hebatnya seekor 

cacing, yang berperan banyak dalam menyuburkan 

tanah, sekarang kita pelajari cacing-cacing 

tersebut ikut membantu mempercepat pembuatan 

kompos, atau yang sudah kita bahas diatas dengan 

nama vermikompos. 

 

Cara Pembuatan Vermikompos  

Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa 

itu vermikompos dan kegunaannya, semuanya 

belum lengkap kan kalau kita tidak mengetahui 

bagaimana cara membuatnya. Betul? Sekarang 

kita belajar cara membuatnya yuk.... 

 

Pertama-tama, yang harus kita siapkan terlebih 

dahulu adalah bahan untuk membuat 

vermikompos. Bahan-bahannya adalah dari bahan 

organik yang berserat tinggi seperti jerami padi, 

kotoran ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, 

ayam, kuda, jerami, gedebog pisang, sabut 

kelapa), sampah pasar (sayur, daun dan buah yang 

membusuk) dan sampah rumah tangga. 

 

Dari bahan-bahan tersebut, yang akan digunakan 

sebagai bahan kompos, selanjutnya digunakan 

sebagai pakan dan berkembang biaknya cacing. 

Bahan-bahan lainnya yang diperlukan adalah: 
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  cacing Lumbricus rubellus  

  wadah kompos: kotak kayu/plastik  

  kompos jadi untuk bedding  

  talam 

  ayakan  

  termometer  

  pencacah sampah: penggiling kelapa/cabe/kopi  

 

Pembuatan kompos sebenarnya tidak terlalu 

rumit, hanya dimulai dari pengelolaan sampah dari 

rumah tangga, dari kotoran ternak atau sampah 

dari pasar yang semuanya bersifat organik, atau 

mudah hancur. Dari bahan organik yang sudah 

terkumpul, terlebih dahulu diangin-anginkan, 

disirami air dan dibalik sedikitnya 3 kali selama 2 

- 3 minggu. Setelah bahan media diproses 

sedemikian rupa dan kondisinya sudah agak 

lembut dan telah sesuai dengan persyaratan hidup 

bagi cacing tanah, maka cacing tanah dapat mulai 

dibudidayakan (disebar, supaya berkembangbiak 

pada sampah organik). 

 

Supaya proses pembuatan kompos ini tidak 

berceceran, maka kompos harus ditampung dalam 

suatu wadah dengan ukuran 1 x 1 x 0,3 meter 

yang mampu menampung 30 - 40 kg media dan 

bahan makanan yang diisi dengan 1000 - 1500 
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ekor cacing. 

Kelembaban harus 

dijaga 40 - 50%, ph 

6.3 - 7.5, dan suhu 

20 - 30 derajat 

celcius. Cacing  tanah 

akan mencerna 

dengan aktif sampah 

yang diberikan dan mengeluarkan kotoran 

berbentuk butiran kecil. Biarkan cacing mencerna 

bahan kompos hingga terbentuk butiran-butiran 

kecil. Cacing tanah membutuhkan waktu 7 minggu 

untuk menjadi dewasa dan pada minggu ke - 8 

akan mengeluarkan telur (kokon). Satu ekor 

cacing dewasa dapat mengeluarkan 2 kokon 

perminggu dan tiap kokon dapat menetaskan 2 - 3 

ekor cacing setelah masa inkubasi 5 - 10 hari. 

Jumlah cacing akan berlipat ganda dalam waktu 1 

bulan. 

 

Berarti kalau 

diuraikan, siklus 

hidup hewan ini 

dimulai dari 

kokon, cacing 

muda, cacing 

produktif dan 
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cacing tua. Lama siklus hidup hewan ini dari telur 

hingga mati dapat mencapai 1 - 5 tahun. 

 

Wow....cepat sekali ya teman-teman, berkembang 

biaknya?? Coba kalau dihitung dalam waktu satu 

bulan, seekor cacing sudah bisa berkembangbiak 

menjadi antara 12 hingga 18 ekor cacing. Kalau 

tadi yang ditaburkan adalah 1000 – 1500 cacing, 

berarti dalam waktu 1 bulan sudah bisa 

berkembang biak menjadi antara 12.000 – 27.000 

ekor.  

 

 

Dengan waktu yang demikian cepatnya, maka 

vermikompospun akan cepat dipanen. Sekarang 
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kita cermati waktu panennya. Namanya panen, 

pasti kita berhara hasilnya bagus kan? 

Memuaskan dan kita undang saja teman-teman 

kita, atau saudara-saudara kita untuk bareng-

bareng gotong royong. 

  

Hama dan Pemangsa 

Nah teman-teman, jangan dikira cacing ini tidak 

disuka oleh hewan yang lain. Pemangsa cacing 

tanah ini antara lain burung, unggas, tikus, katak, 

ular dan semut. Makanya, untuk lokasi 

penempatan sistem kompos cacing harus 

terlindungi dari pemangsa tersebut. Lebih 

baiknya memang selama proses pembuatan 

vermikompos. 

 

Panen Vermicompos 

Teman-teman, waktu pemanenan vermikompos 

dapat dilakukan secara manual yaitu dengan 

menumpahkan isi wadah kompos ke tanah yang 

diberi alas dan membentuk gundukan menyerupai 

gunung dan biarkanlah beberapa saat. Cacing akan 

berpindah ke bagian dasar gundukan untuk 

menghindari cahaya matahari. Vermikompos dapat 

diambil mulai dari puncak gundukan dan cacing 

dapat dipindahkan ke media baru yang sudah 

disiapkan sebelumnya. 
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Dari hasil vermikompos yang diperoleh,  

dikeringkan dahulu dan diayak untuk menjaring 

kokon dan cacing muda serta bahan organik yang 

belum terurai. Kokon dan cacing muda dimasukkan 

ke dalam media baru. Sedangkan vermikompos 

yang sudah disaring merupakan pupuk yang kaya 

akan unsur hara dan bakteri pengikat nitrogen. 

 

Untuk pemanenan yang mesti dilakukan, gampang 

bukan? Dari hasil panen ini bisa teman-teman 

mencobanya untuk menambahkan pada tanaman-

tanaman yang membutuhkan unsur hara. Atau 

sebagai media baru untuk menanam dari benih 

atau bibit muda. Teman-teman mungkin bertanya-

tanya, kenapa sih....vermikompos ini banyak unsur 

haranya? Berarti ini pasti ada hubungannya 

dengan mutu vermikompos itu sendiri. Kita coba 

untuk melihat seperti apa sih mutu vermikompos 

ini?? 

 

Mutu Vermikompos 

Vermikompos yang dihasilkan dan usaha dari  

perkembangbiakan cacing tanah ini mencapai 

sekitar 70% dari bahan media atau pakan yang 

diberikan. Misalnya jumlah media atau pakan yang 

diberikan selama 40 hari budidaya sebanyak 100 



 26 

kg maka vermikompos yang dihasilkan sebanyak 

70 kg. 

 

Mutu atau kualitas vermikompos tergantung pada 

jenis bahan media atau pakan yang digunakan, 

jenis cacing tanah dan umur selama pembuatan 

vermikompos. Karena ada 2 jenis cacing yang 

biasa dipakai untuk membantu proses pembuatan 

vermikompos ini,  

 

Vermikompos yang dihasilkan dengan 

menggunakan cacing tanah Eisenia foetida 

mengandung unsur-unsur hara seperti: 

N total 1,4 - 2,2%, P  0,6-0,7%, K  1,6 - 2,1%, C/N 

rasio 12,5 - 19,2; Ca 1,3 - 1,6%, Mg 0,4 - 0,95,    

pH 6,5 - 6,8 dengan kandungan bahan organik 

mencapai 40,1 – 48,7%. 

 

Sedangkan vermikompos dari cacing tanah 

Lumbricus rubellus mengandung unsur hara: 

C 20,20%. N  1,58%,  C/N 13,  P  70,30 mg/100g, 

K  21,80 mg/100g, Ca 34,99 mg/100g, Mg 21,43 

mg/100g, S 153,70 mg/kg, Fe 13,50 mg/kg, Mn 

661,50 mg/kg, AI 5,00 mg/kg, Na 15,40 mg/kg, 

Cu 1,7 mg/kg, Zn 33,55 mg/kg, Bo 34,37 mg/kg 

dan pH 6,6-7,5.  
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Vermikompos yang berkualitas baik ditandai 

dengan hasil komposnya berwarna hitam 

kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, 

bertekstur remah dan matang (C/N < 20).  

 

Pemanfaatan Penggunaan Vermikompos  

Vermikompos dapat digunakan sebagai pupuk 

organik tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, 

bunga, padi dan palawija serta untuk pemupukan 

rumput pada lapangan golf. 

 

Ada seorang teman kita yang sudah melakukan 

percobaan dengan menggunakan vermikompos 

pada tomat, kentang, bawang putih, melon dan 

bunga-bungaan menunjukkan hasil yang nyata, 

baik terhadap pertumbuhan tanaman maupun hasil 

tanaman. 

 

Penggunaan vermikompos ini jika mengikuti 

takaran dengan perbandingan pemakaian tanah 

adalah sebagai berikut: 

 1 kg vermikompos dicampur dengan 3 kg 

tanah apabila digunakan untuk tanaman di 

dalam pot. 

 6-10 kg vermikompos dicampurkan pada 

tanah setiap 10 m2 luas lahan atau 6-10 

ton/ha lahan sawah. 
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Takaran penggunaan ini sangat bergantung pada 

jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah yang 

akan dipupuk.  

 

Teman-teman, dengan penggunaan vermikompos 

ternyata dapat memperbaiki pertumbuhan dan 

hasil tanaman kan? Nah, coba kita pikirkan kalau 

produk ini kita jual, kira-kira laku tidak ya? Jika 

laku, kita bisa mencari uang sendiri ya? Tanpa 

meminta lagi sama orangtua kita. Setuju? Kita 

lihat di beberapa tempat yuk..... 

 

Nilai Jual Vermikompos  

Dari bahasan diawal, ternyata untuk membuat 

vermikompos tidak membutuhkan biaya yang 

mahal kan? Peralatan dan bahan yang digunakan 

juga tidak terlalu rumit, malah cenderung 

sederhana, tempat/lahan yang dibutuhkan juga 

tidak terlalu lebar bahkan relatif sempit, dapat 

dikerjakan oleh teman – teman sendiri satu 

sekolah atau satu kampung, hingga orang dewasa 

(lansia) pria atau wanita. Yang pasti dapat 

mencegah pencemaran lingkungan akibat sampah 

organik yang belum dimanfaatkan, teknologinya 

sederhana, bahan yang diperlukan atau pakan 



 29 

cacing tanah berupa limbah organik tidak perlu 

dibeli.  

 

Di kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan 

Bandung vermikompos telah dijual dengan 

berbagai merek dagang terutama pada tempat-

tempat penjualan bunga dengan harga bervariasi 

antara  Rp.500 - Rp.1000/kg. Sedangkan di 

Denpasar vermikompos telah dijual di 

supermarket (toko swalayan) dengan harga 

Rp.1000/kg.  

 

Nah, sekarang saatnya kalian menjual hasil 

vermikompos buatan kalian di kota tempat tinggal 

kalian berada. Dari situ bisa kalian promosikan 

bahwa kelebihan kompos cacing dari kompos biasa 

adalah: Waktu penguraian sampah lebih cepat 

karena tidak hanya diuraikan oleh kumpulan mikro 

organisme tetapi juga dibantu oleh cacing, dan 

cacing menghasilkan bahan nutrisi yang lebih 

mudah diserap oleh tumbuhan.  

 

Sampaikan juga kepada teman-teman, saudara-

saudara kalian atau mungkin calon konsumen, 

tidak perlu merasa jijik untuk menggunakan pupuk 

ini karena pupuk ini tidak menyebarkan bau, 

bersih dari kotoran maupun serangga. Pupuk yang 
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terbuat dari kotoran cacing ini sangat baik untuk 

tanaman sayuran, tanaman tahunan, buah-buahan 

dan tanaman hias. Bahkan pupuk vermikompos ini 

merupakan pupuk organik yang ramah lingkungan. 
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