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PENDAHULUAN 
Banyak sekali cara untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang sampah. Para peneliti pun 

sudah banyak menghasilkan penemuan-penemuan 

untuk mengolah sampah ini. Nah, dari hasil 

penelitian-penelitian itu akan memberikan 

gambaran bagi kita untuk memilih salah satu 

model yang paling tepat untuk diterapkan 

menyesuaikan kondisi lingkungan dan sumber daya 

di tempat kita. Namun, dalam pembahasan kita 

sekarang ini akan memfokuskan pada pengelolaan 

sampah organik.  

 

 
Gambar Sampah Di Perkotaan 

 

Pada umumnya, dari sekian banyak pengujian 

tentang sampah yang paling sempurna mengolah 
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sampah organik adalah cara/teknologi 

pengomposan sampah rumah tangga. Cara atau 

teknologi pengomposan ini sangat bergantung 

pada “keajaiban” bakteri, baik bakteri aerob 

maupun bakteri anaerob yang membantu proses 

fermentasi atau dekomposisi. Fermentasi adalah 

sebuah proses kimia yang mengubah sebuah bahan 

organik atau bahan yang berasal dari mahluk 

hidup. Kalau dekomposisi artinya menguraikan, 

yaitu kerja dari mikroorganisme yaitu makhluk 

hidup mikro yang kasat mata untuk menguraikan 

jasad makhluk hidup yang sudah mati, baik 

tanaman maupun hewan.  Hasil dari penguraian itu 

adalah  membantu mengurangi timbunan sampah 

organis dan mengurangi pencemaran kandungan 

zat kimia pada sampah rumah tangga. 

 

Tehnologi pengolahan sampah rumah tangga 

dengan memakai metode atau hasil penemuan itu 

antara lain sanitary Landfill, Mini Komposter, 

Vermicomposting, Incenerator, Open Windrow, 

Bak Aerasi, Bio Filter dan masih banyak lagi yang 

bisa menjadi pilihan dan rujukan bagi pelaku untuk 

menyelesaikan permasalahan sampah.  

Untuk menghindari pertanyaan–pertanyaan dan 

supaya tidak gagal dalam menjalankan teknik atau 

metode atau cara tersebut hendaknya dilakukan 
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sosialisasi tekhnologi atau penjelasan secara 

mendetail apa yang seharusnya dilakukan oleh 

penggiat pengolahan sampah rumah tangga. 

 

Untuk membantu Adik-adik agar lebih mudah 

memahami tehnologi tersebut mungkin dapat 

menggunakan panduan sederhana untuk melakukan 

pilihan yang tepat yaitu:  

1. Mengerti bagaimana karakteristik sampah 

rumah tangga yang akan diolah;  

2. Sesuaikan karakteristik sampah rumah tangga 

dengan kebutuhan tehnologi yang akan digunakan; 

3. banyak belajar, bertanya sebanyak mungkin 

mengenai kelebihan, kelemahan, spesifikasi, cara 

pengoperasian dan cara merawatnya; 

4. Lakukan uji coba skala kecil dahulu terhadap 

tehnologi yang di tawarkan dengan membuat 

kontrak perjanjian kerja (jika akan dilakukan 

pada skala komunitas atau wilayah yang luas).  
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BAB I PEMBUATAN KOMPOS 

UNTUK PERTANIAN 

 

Sabar dan ulet merupakan kata kunci 

keberhasilan pengomposan sampah rumah tangga, 

kata yang sederhana tetapi bermakna luar biasa. 

Awalnya kita harus melakukan pemilahan sampah 

rumah tangga. Idealnya proses pemilahan sampah 

dilakukan sejak dari sampah tersebut dihasilkan 

(masing-masing rumah tangga). Sampah dipilah 

menjadi  2 bagian: 

- sampah organik :sampah rumah tangga yang 

mudah membusuk. 

- sampah anorganik:sampah yang proses 

pembusukannya sangat lama.  

Tetapi jika kita ingin melakukan pemilahan 

berdasarkan atas jenis bahan baku kita bisa 

memilah sampah lebih dari 2 kategori, misalnya 

pemilahan sampah yang berbahan baku kertas, 

kaca, kaleng, hasil pertanian dan lainnya.  

Secara khusus kita akan membahas mengenai 

salah satu metode pengelolaan sampah dengan 

pengomposan menggunakan metode open windrow 

(sistem pengelolaan sampah dengan aliran udara 

terbuka / mengandalkan bakteri aerob). Aliran 
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udara yang dimaksud merupakan proses untuk 

membantu fungsi bakteri saat terjadi proses 

pengolahan sampah rumah tangga. Kalaupun udara 

terpenuhi dalam pengolahannya pun harus 

dilakukan perlakuan – perlakuan khusus untuk 

mencapai hasil yang maksimal karena tercapainya 

hasil yang baik kuncinya terletak pada  ketaatan 

dari para pengolahnya terhadap cara ini. 

 

A. Beberapa tahapan teknis pengomposan 

sampah metode open windrow: 

1. Tersedianya  lahan dan bangunan. 

 Bentuk bangunan harus memberikan 

keleluasaan bagi udara untuk mengalir dari 

setiap sisi ruang atau aliran udara sangat 
lancar.  

 Harus memiliki atap yang mampu menjaga 
sampah terhindar dari asupan sinar matahari 
dan curahan hujan yang jika terjadi akan 

menyulitkan kontrol terhadap proses 

penguraian sampah dan jangan sampai 

mengganggu unsur-unsur mikro dalam sampah.  

 Unit pengolahan harus menggunakan lantai dari 
semen dengan kemiringan tertentu untuk 

menghindari meresapnya kotoran hasil proses 

kedalam tanah hingga bisa meracuni sumber 

air dalam tanah,tumbuhan dan tanah.  
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 Sebaiknya mencari lokasi yang jauh dari 
pemukiman agar bau yang dihasilkan dari prose 

situ tidak mengganggu, dan menjadi masalah 

besar yang akan muncul di kemudian hari. 

 

 

 

ATAP BANGUNAN 

 
Gambar 1.1 Skema Bangunan Pengomposan  

 

Secara skematis bangunan tempat pengomposan 

sampah rumah tangga metode open windrow bisa 

dilihat di Gambar di atas. 

 

 

Aliran Angin 

 

 

 

 

Lantai Semen 
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2. Merancang perlengkapan isi bangunan 

pengolahan sampah rumah tangga 

Misalnya bangunan dilengkapi dengan bak khusus 

tempat penyaring alami dari kerikil, ziolit, arang, 

ijuk sehingga sampah kasar tersaring dan lindi 

yang sudah tersaring dapat disiramkan pada 

timbunan sampah karena meiliki bakteri yang 

dibutuhkan dalam pengkomposan. 

 

3. Penyediaan peralatan pendukung 

 Segitiga aerasi, paralon aerasi: untuk 

membantu masuknya aliran udara pada bagian 

tengah dan samping timbunan;  

 Sekrop untuk mengatur susunan sampah 

sehingga kondisi fermentasinya merata, 

kerapian, mempermudah kontrol; 

 Garu untuk membantu pembalikan dan 

pengadukan sampah atau pencacah spontan 

(ketika mengaduk gigi - gigi garu akan 

memecah sampah menjadi materi yang lebih 

kecil secara otomatis mempercepat proses 

dekomposisi sampah); 

 Ayakan untuk memisahkan kompos kasar 

(materi-materi yang lama terkomposkan) 

dengan kompos halus yang nantinya dapat 

digunakan langsung atau dijual. 
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 Termometer untuk menjaga temperatur /suhu 

timbunan sampah sehingga bakterinya tetap 

berfungsi secara aktif; 

 Kertas lakmus untuk mengkontol tingkat 

keasaman ( PH) dalam sampah; adik-adik yang 

pernah mengikuti percobaan ilmu pengetahuan 

alam untuk bidang kimia pasti pernah mengenal 

jenis kertas ini 

 Sekam, belerang, abu untuk membantu 

menjaga kondisi netral PH dalam sampah. Pada 

saat “si sampah organik” masuk ke dalam 

proses penguraian, dilakukan perlakuan-

perlakuan khusus untuk menghasilkan pupuk 

organik yang berkualitas. Perhatikan gambar 

2.2 yang menggambarkan bagaimana “si 

sampah organik” bermetamorfosa menjadi 

kompos. Setiap minggunya diperlukan 

menyiram air dan membalik-balik sampah 

dengan perubahan  suhu yang setiap hari terus 

dipantau dengan seminggu sekali. Sampai 

kurang lebih berumur 2 bulan, sampah yang 

selama ini menjijikkan menjadi asupan energi 

bagi tanaman koleksi kita. 
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Gambar 1.2 Proses Perlakuan Dekomposisi 

Sampah Organik 

  

 

B. MASALAH-MASALAH YANG SERING 

TERJADI DAN CARA MENANGANI. 

 

Masalah 1: Bila dalam proses pengomposan, 

berbau amonia atau bau masam. 

Penyebab: Terlalu banyak bahan-bahan daun-daun 

hijau (terlalu banyak nitrogen)  

Jawab : Tambah bahan daun-daun kering 

berwarna coklat, dan diaduk-aduk  

 

Masalah 2: Berbau tengik seperti telur busuk, 

atau berbau asam  

Penyebab: Terlalu lembab, atau kurang udara, 

sehingga yang terjadi adalah pembusukan bukan 

proses penguraian  
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Jawab : Diaduk sampai bau hilang, tambahkan 

bahan-bahan berwarna coklat (daun kering, 

serbuk gergaji, dedak) hingga kelembaban hilang  

 

Masalah 3: Mengempal, dan berbau telur busuk  

Penyebab: Kurang udara, terlalu lembab, atau 

terlalu basah  

Jawab : Tambahkan bahan coklat, dan diaduk 

hingga baunya hilang  

 

Masalah 4: Kering  

Penyebab: Kurang air  

Jawab : Diberi air, dibasahi, sambil dibolak-balik, 

diaduk-aduk  

 

Masalah 5: Terlalu basah  

Penyebab: Terlalu banyak air, bahan kompos 

terlalu basah, kehujanan, tidak cukup udara  

Jawab : Tambahkan bahan coklat, dibolak-balik, 

diaduk-aduk.  

 

Masalah 6: Panas tidak merata, atau bahkan 

dalam proses pengomposan tidak timbul panas 

Penyebab: Wadah tempat pengomposan terlalu 

kecil, atau tumpukan bahan kompos terlalu sedikit  
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Jawab : Ukuran wadah atau tumpukan bahan 

kompos minimum 50 cm x 50 cm x 50 cm, idealnya 

1 m x 1 m x 1 m  

 

Masalah 7: Tidak ada perubahan yang terjadi, 

tidak ada panas yang timbul  

Penyebab: Kurang bahan hijau, kurang udara, 

kurang lembab  

Jawab : Pastikan bahan hijau cukup banyak, selalu 

diaduk-aduk, basahi dengan air  

 

Masalah 8: Banyak lalat, serangga, dan belatung  

Penyebab: Ada sampah daging, ikan, susu, santan, 

sayuran busuk, terlalu banyak sampah dapur yang 

tidak diseleksi, dan tidak ditutup dengan baik.  

Jawab : Dicampur atau ditutupi dengan selapis 

tanah, serbuk gergaji, dedak, atau ditutupi 

dengan selapis kompos yang sudah jadi (kompos 

matang) 

 

Masalah 9: Dikais-kais tikus, kucing, anjing  

Penyebab: Ada sisa daging, ikan, atau makanan 

busuk  

Jawab : Bila ada sisa daging atau ikan dalam 

proses pengomposan agar diambil, disingkirkan, 

agar kemudian diaduk-aduk kembali, dibuat wadah 

sedemikian rupa agar binatang tidak bisa masuk, 
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lubang-lubang harus tetap ada untuk sirkulasi 

udara, tetapi cukup ukuran kecil2 saja. 

 

BAHAN PERBANDINGAN: KOMPOS ANAEROB 

 

Komposter yang selalu kita bahas adalah jenis 

komposter AEROB, yaitu komposter murah 

meriah yang berlubang-lubang sehingga 

memungkinan oksigen masuk dalam proses 

kompos-mengompos.  

 

 

Ada cara lain membuat kompos dengan cara 

ANAEROB, tertutup rapat dan tidak memerlukan 

oksigen dari luar. Caranya yaitu dengan membuat 

lubang dalam tanah, ukurannya 60 cm x 60 cm x 

100 cm. Bagian yang diperkuat dengan bata dan 

semen hanya 10 cm di bagian atas saja, untuk 

penguatan agar tidak longsor, dan terlihat lebih 

indah. Lubang bagian bawah telanjang tidak 

disemen atau dibeton. Lubang ini kemudian diisi 

dengan bahan-bahan organik yang bisa 

dikomposkan, misalnya potongan rumput, daun-

daun yang jatuh dari pohon, sampah organik 

rumah tangga, sisa sayur kemarin, dll. Semua 

bahan tersebut sebaiknya dipotong-potong kecil-

kecil seukuran 3 cm. Kalau ada “kohe” (kotoran 
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hewan sapi, ayam, atau kambing) lebih bagus. 

Bahkan, bangkai binatang semacam tikus, bekicot, 

atau yang lain, bisa dimasukkan saja ke dalam 

lubang ANAEROB ini. Bangkai tidak perlu 

dipotong-potong, Masukkan saja ke dalam lubang! 

Kemudian disiram mikro organisme lokal (MOL) 

buatan sendiri. 

Setelah bahan kompos selesai semua dimasukkan 

dalam lubang dan disiram MOL (tentunya pada 

hari-hari pertama tidak penuh terisi, tidak apa-

apa), lalu bagian atasnya dihampari tanah setebal 

kurang lebih 5 cm, agar bila ada bau-bau menjadi 

terhambat. Kemudian terakhir, tutup beton 

ditutupkan di atas lubang ini. Jika membuat 

tutupnya dari papan kayu, akan mudah sekali 

lapuk, mungkin dimakan mikroba yang tercecer. 

 

Begitulah tiap hari bila ada bahan kompos seperti 

tersebut di atas, tambahkan saja, dan ulangi 

prosedur seperti yang telah diuraikan. Kalau 

dalam proses kompos AEROB kita menghindari 

bahan-bahan berupa daging bekas atau ikan 

mentah bekas, karena sering menjadi incaran 

tikus hidup yang mencoba menerobos lubang-

lubang komposter, maka dalam proses ANAEROB 

semua bahan organik apa saja bisa dimanfaatkan, 

termasuk daging dan ikan bekas. Usahakan tiap 3 
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hari sekali di aduk, tambah MOL, dan tutupi 

kembali dengan lapisan tanah setebal 5 cm. 

 

Setelah 3 minggu atau paling lama 1 bulan bahan 

telah menjadi kompos dan siap dipanen (terutama 

lapisan yang di bawah). Tetapi anehnya, andaikata 

kita jarang melakukan panen dari kompos proses 

ANAEROB ini, atau walaupun tidak pernah 

dipanen, lubang tidak akan pernah penuh, karena 

volumenya menyusut terus. Bahkan ada 

pengalaman dari seorang pengolah kompos dengan 

sistem anaerob ini, sejak lubang dibuat 2 tahun 

berlalu, terus saja bisa terus siap diisi. 

 

Alangkah baiknya, jika cara ini tidak dibuat pada 

lokasi yang air tanahnya dangkal (misal permukaan 

air tanahnya – 1 m sampai -5 m, kalau lebih dari -5 

m tidak apa-apa. Hal ini karena dikhawatirkan air 

tanahnya akan tercemari oleh lindi/limbah yang 

mungkin terjadi, apalagi bila prosedurnya tidak 

benar. 
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Gambar 1.3  Kompos Dengan Anaerob 

Dalam gambar dapat dilihat lubang kompos 

ANAEROB dan tutup beton yang sedang 

dipegangi.  

Jadi, kita bisa memilih menggunakan komposter 

bata berlubang jika: 

1. AEROB untuk bahan-bahan organik yang 

“bersih”, dan 

 2. ANAEROB untuk bahan-bahan kompos organik 

yang “sedikit menjijikkan”, misal daging busuk, 

ikan busuk dan sejenisnya. Karena ditutup 

lapisan tanah 5 cm dan ditutup lagi dengan tutup 

beton, maka aman dan sama sekali tidak ada bau-

bau, dan yang terpenting tidak membuang sampah 

rumah kita ke luar rumah! 

Apa yang kita pelajari tadi memang cara yang 

sering dipakai oleh petani organik untuk membuat 

pupuk sendiri. oleh sebab itu tidak semua orang 

bisa melaksanakannya, karena membutuhkan 

tempat khusus, jauh dari perumahan, memerlukan 

modal untuk membuat bangunannya.   
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BAB II   CARA MEMBUAT KOMPOS 

DAN LARUTAN MOL 

SENDIRI  
 

A. MEMBUAT KOMPOS SENDIRI 

Pernah membuat kompos sendiri? Mudah sekali! 

Sampah rumah jangan dibuang keluar rumah. 

Untuk keluarga sedang yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang, biasanya rata-rata sampahnya 0,5 

kg/hari, atau malah kurang.  

 

Komposisi sampah tergantung dari pola hidup 

rumah tangga masing-masing. Ada yang plastik 

dan kertasnya banyak tetapi organiknya sedikit. 

Sebaliknya ada yang sampah plastik dan 

kertasnya sedikit tetapi organiknya banyak. 

 

Pisah-pisahkan masing2 sampah, organiknya 

sendiri, plastiknya sendiri, kertasnya sendiri. 

Sampah kertas dan plastik dicuci bersih dan 

disimpan dulu di tempat yang aman. Dalam bab ini 

sampah plastik dan kertas tidak dibahas dulu.  

Kemudian sampah organik dipisahkan dulu antara 

jenis yang mudah membusuk dan jenis yang tidak 

mudah membusuk. Nah, sekarang kita sudah siap 
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untuk membuat kompos, bisa di halaman belakang 

rumah kita. 

 

BAGAIMANA JIKA KITA INGIN MEMBUAT 

KOMPOS TAPI TIDAK PUNYA LAHAN? 

 

Mudah saja. Tata caranya adalah sebagai berikut: 

1. Kumpulkan bahan kompos, yaitu daun-daun 

atau rerumputan yang hijau dan daun-daun 

kering yang telah berwarna coklat. Daun 

hijau mengandung nitrogen (N), daun coklat 

mengandung karbon (C). Berapa banyak? 

Jumlah yang hijau kira2 sama dengan jumlah 

yang coklat, jumlah semua kira-kira sepenuh 

karung.  

2. Bahan-bahan tersebut dipotong-potong kecil-

kecil ukuran maksimum 3 cm. Kedua bahan 

hijau dan coklat diaduk jadi satu. 

3. Kemudian disemprot dengan MOL, mikro 

organisme lokal buatan sendiri (nanti akan 

kita bahas tersendiri). Jangan basah sekali, 

cukup lembab saja.  

4. Alangkah baiknya bila ada kotoran hewan, 

misalnya kotoran ayam, kotoran kambing, 

atau kotoran sapi, campurkan saja 

secukupnya.  
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5. Setelah diaduk-aduk (mengaduknya boleh 

dikranjang, boleh di muka tanah) lalu 

dimasukkan ke dalam karung.  

6. Karung diikat, taruh ditempat sejuk, jangan 

kehujanan, jangan kepanasan langsung 

terkena matahari.  

7. Tiap 3 hari, ikatan dibuka, diaduk-aduk 

kembali, tambahkan MOL seperlunya, tidak 

perlu basah sekali, lembab-lembab saja.  

8. Pada hari 3 sampai hari ke 20 bila prosesnya 

sesuai aturan ini, maka temperatur bahan 

kompos dalam karung akan tinggi (hangat, 

panas). 

9. Pada hari ke 27 biasanya bahan kompos telah 

mendingin temperaturnya, dan beberapa hari 

kemudian kompos telah bisa dimanfaatkan.  

 

Nah, bagaimana perlakuan terhadap sampah 

organik yang agak lama membusuknya? Misalnya 

daun pisang, potongan wortel, kulit jeruk dan lain 

sejenisnya ini baik untuk bahan membuat kompos. 

Bila kurang banyak bisa ditambahkan bahan dari 

daun-daun yang ada disekitar kita, bisa juga 

rumput-rumputan. Porsinya bagaimana? Bahan 

kompos ini upayakan yang masih segar berwarna 

hijau berjumlah separoh bagian, dan bahan daun-

daun kering berwarna coklat separoh bagian juga. 
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Bahan-bahan ini kita potong-potong dengan 

ukuran maksimsum 3 cm. 

 

Setelah cukup banyak, bisa kurang lebih setengah 

meter kubik, lalu potongan bahan kompos ini kita 

masukkan ke wadah, bisa kranjang, bisa juga 

malah karung yang ada lubang-lubang kecilnya. 

Lalu ambil MOL yang sudah jadi sebanyak 1 liter, 

tambahan air sebanyak 10-15 liter, dan kemudian 

disemprotkan ke bahan kompos yang tadi. 

Kemudian kranjang ditutup, atau bila 

menggunakan karung supaya karungnya diikat. 

Setiap 3 hari sekali dibuka, diaduk-aduk, 

tambahkan MOL dengan ukuran seperti tersebut 

di atas. Bila prosesnya benar, temperatur kompos 

yang sedang diproses tersebut bisa tinggi sampai 

60 derajat Celsius. Dalam tempo 3 minggu paling 

lama sebulan, setelah temperatur turun, kompos 

telah jadi dan bisa dipakai untuk mengompos 

tanaman di rumah kita.  

 

B. MEMBUAT MOL SENDIRI 

Kita akan membuat Mikro Organisme Lokal (MOL) 

dari sampah yang mudah membusuk, misalnya 

bekas sayur kemarin, dan sejenisnya. Sampah 

yang mudah membusuk ini dimasukkan dalam tong 

plastik (jangan tong kaleng logam nanti mudah 
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karatan), lalu diberi air tidak perlu banyak, asal 

terendam saja. Kalau ada sisa air kopi atau teh 

manis atau sirop masukkan saja dalam tong MOL 

ini. MOL senang kepada yang manis-manis. 

Kemudian tong ditutup dengan tutup yang 

dilubangi kecil-kecil supaya MOL-nya bisa 

bernafas. Begitulah tiap hari kita kerjakan dari 

sampah produksi rumah tangga. Dalam tempo 5 

hari, MOL ini telah bisa dimanfaatkan sebagai 

starter untuk membuat kompos secara murah 

meriah. Cairan MOL sebaiknya disaring dulu 

sebelum nantinya dipakai. 

 
Gambar 2.1  Larutan Mikro Organisme Lokal 
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Pengin tahu cara membuat MOL dengan metoda 

ibu Ires? Beliau  seorang pekerja pertanian di 

Sukabumi.  

Resep MOL-nya agak unik, yaitu terdiri dari 

bahan-bahan: ikan asin 2 ons, terasi 2 ons, dedak 

1 kg, semuanya digodok dengan air kelapa 2 liter 

dan diaduk sampai hancur. Pindahkan campuran 

hasil godogan tadi kedalam ember (jolang) dan 

tambahkan gula pasir 2 ons, kotoran hewan 1 kg, 

dan air 20 liter. Diaduk-aduk, kemudian dibiarkan 

selama 9 hari, tetapi setiap 3 hari diaduk-aduk 

lagi. Bila telah sembilan 9 hari, campuran bahan 

ini disaring, airnya adalah MOL, sedang ampasnya 

bisa dicampurkan saja sebagai tambahan bahan 

kompos yang telah dicacag. MOL telah bisa 

dipakai dengan syarat diencerkan lagi dengan 

perbandingan 1 bagian MOL dicampur 10 bagian 

air.  

 

C.  PERSIAPAN PENJUALAN KOMPOS 

Hal-hal yang disiapkan adalah: 

1. Diperlukan sebuah timbangan yang 

digunakan untuk menimbang kompos yang 

akan dipasarkan atau di gunakan untuk 

lahan pertanian; 

2. Press plastik yang digunakan untuk 

mengepak kompos yang akan dijual. 
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3. Perhitungan harga harus disesuaikan 

dengan harga pasar. Tidak menentukan laba 

yang tinggi, melainkan baerusaha melayani 

pelanggan setulus-tulusnya. 

 

 

 
Gambar 2.1  Hasil Kompos Dalam Kemasan 
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BAB III YUK...MEMBUAT KOMPOS 

TAKAKURA 
Pengomposan cara ini sangat bermanfaat untuk 

para mahasiswa, bujangan, keluarga kecil, karena 

bisa ditempatkan di dalam kamar, apartemen, 

atau di dalam rumah biasa. 

Kompos Takakura adalah kompos yang 

diperkenalkan oleh Pak Takakura seorang peneliti 

dari Jepang yang melakukan penelitiannya tentang 

pembuatan kompos secara praktis, di Surabaya 

bersama PUSDAKOTA, Universitas Surabaya dan 

Kitakyushu Techno-cooperation Association, 

Jepang. Kompos ini adalah hasil penemuan dan 

pengalaman praktek dari Mr. Takakura dari 

Jepang oleh sebab itu disebut dengan KOMPOS 

TAKAKURA . Tempat membuat komposnya sangat 

praktis yaitu menggunakan keranjang. Oleh 

karena itu keranjang ini dikenal sebagai 

Keranjang Takakura. Di dalamnya dimasukkan 

kotak dari kardus atau doos dengan ukuran 

seperti disebut di atas, yang kemudian juga 

disebut KOTAK SAKTI TAKAKURA.  

 

Kenapa disebut KOTAK SAKTI? Kotak ini begitu 

sakti karena dapat menyerap sampah organik 

suatu keluarga (4-6 anggota keluarga) sampai 
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dengan 1 bulan untuk menjadi penuh dan 

merubahnya menjadi pupuk kompos dan selain itu 

kotak ini dapat dipakai berulang-ulang sampai 

hitungan tahunan untuk menyerap sampah organik 

rumah kita. Secara keindahannya kotak ini tidak 

beda dengan kotak penyimpan lainnya kalau 

diletakkan didalam rumah karena sampah yang 

dimasukkan  

 
Gambar 3.3. Kotak Sakti Takakura  

 

 

tidak berbau dan memang kotak yang digunakan 

kotak yang biasa didapatkan masyarakat sebagai 

penyimpan barang di rumah. Bedanya kotak ini 

dengan kotak yang lain karena didalamnya 

dimasukkan seonggok kompos bakteri padat yang 

siap untuk memakan semua sampah yang masuk ke 

dalam kotak Takakura. 
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Gambar 3.1 Keranjang Plastik Kompos 

Takakura 

 

Keranjang plastik semacam di gambar foto, 

mudah didapat di toko atau pasar yang menjual 

barang-barang kelontong rumah tangga. 

Ukurannya hanya sekitar 50 liter, biasanya 

digunakan untuk keranjang wadah pakaian kotor 

sebelum dicuci.  

 

Caranya begini:  

 

Pertama, cari keranjang berukuran 50 liter 

berlubang-lubang kecil (supaya bangsanya tikus 

tidak bisa masuk). Jangan lupa kalau membeli 

keranjang plastik ini berikut tutupnya.  
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Kedua, cari doos bekas wadah air minum kemasan, 

atau bekas wadah super mie kalau bisa berukuran 

40 cm x 25 cm x 70 cm, asal bisa masuk ke dalam 

keranjang. Doos ini atau kotak sakti ini untuk 

wadah langsung dari bahan-bahan yang akan 

dikomposkan.  

 

 

Ketiga, isikan ke dalam doos ini kompos yang 

sudah jadi. Untuk pembuatan kompos sudah kita 

bahas di BAB II. Kalau ternyata Adik-adik tidak 

membuat kompos sendiri, kalian minta saja pada 

teman yang punya persediaan kompos yang siap 

pakai atau membeli di pedagang tanaman.   

 
Gambar 3.2 kompos yang sudah jadi. 

 

Tebarkan kompos ke dalam doos selapis saja 

setebal kurang lebih 5 cm. Lapisan kompos yang 

sudah jadi ini berfungsi sebagai starter proses 

pengomposan, karena di dalam kompos yang sudah 
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jadi tersebut mengandung banyak sekali mikroba-

mikroba pengurai atau MOL. Setelah itu 

masukkan doos tersebut ke dalam keranjang 

plastik.  

 

 

Keempat, bahan-bahan yang hendak dikomposkan 

sudah bisa dimasukkan ke dalam keranjang. 

Bahan-bahan yang sebaiknya dikomposkan antara 

lain: Sisa makanan dari meja makan: nasi, sayur, 

kulit buah-buahan. Sisa sayuran mentah dapur: 

akar sayuran, batang sayuran yang tidak terpakai. 

Sebelum dimasukkan ke dalam keranjang, harus 

dipotong-potong kecil-kecil sampai ukuran 2 cm x 

2 cm.  

 

Kelima, setiap hari bahkan setiap habis makan, 

lakukanlah proses memasukkan bahan-bahan yang 

akan dikomposkan seperti tahap sebelumnya. 

Demikian seterusnya. Aduk-aduklah setiap selesai 

memasukkan bahan-bahan yang akan dikomposkan. 

Bilamana perlu tambahkan lagi selapis kompos 

yang sudah jadi.  

 

Anehnya, doos dalam keranjang ini lama tidak 

penuhnya, sebab bahan-bahan dalam doos tadi 

mengempis. Terkadang kompos ini beraroma 
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jeruk, bila kita banyak memasukkan kulit jeruk. 

Bila kompos sudah berwarna coklat kehitaman dan 

suhu sama dengan suhu kamar, maka kompos 

sudah dapat dimanfaatkan. 

 

Catatan: khusus untuk komposter Keranjang 

Takakura ini, upayakan agar bekas sayuran 

bersantan, daging dan bahan lain yang 

mengandung protein tidak dimasukkan ke dalam 

doos. Mengingat starter-nya telah menggunakan 

kompos yang sudah jadi, maka MOL (mikroba 

lokal) tidak digunakan. 
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PENUTUP 
 

Kenapa sih kok kita harus susah-susah 

mengelola sampah kita sendiri? 

Sampah sudah menjadi masalah di kota-kota 

besar di Indonesia, bisa dilihat sendiri apa yang 

terjadi dengan Kota Bandung dan Kota Jakarta 

yang masih mencari tempat pembuangan 

sampahnya. Jaman sekarang kelihatannya 

masyarakat sudah tidak mau disekeliling tempat 

tinggalnya dijadikan Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) karena masalah kesehatan, kebersihan atau 

yang lainnya. Lalu lokasi mana yang masyarakatnya 

mau disekitar tempat tinggalnya dibangun TPA 

yang baru. 

Daripada menunggu sampah kita teronggok 

disekitar lingkungan tempat tinggal kita, mungkin 

kotak Takakura bisa menjadi salah satu solusi 

yang bisa kita praktekkan sendiri dari rumah kita 

sendiri. Setidaknya bisa membantu memperingan 

kerja bapak-bapak yang mengangkut sampah 

rumah kita, menghasilkan kompos yang dapat kita 

pakai sendiri untuk tanaman rumah kita dan dalam 

skala lebih besar dapat memperingan kerja TPA.  
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