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1 PENGANTAR PENULIS

ampah merupakan permasalahan, bukan
hanya bagi kota-kota besar di Indonesia

tetapi juga kota-kota besar di dunia. Sebagai
contoh, di Kota Surabaya. Penduduk sekitar 3
juta jiwa menghasilkan sampah sebanyak 8.700
M3/hari, 45 % di antaranya merupakan sampah
organik (sampah basah). Jika kita
membandingkan dengan volume Candi
Borobudur yang sebesar 55.000 M3, maka dalam
satu tahun Kota Surabaya niscaya bisa
membangun Candi Borobudur sebanyak 57
candi dari gunungan sampah.

Dampak negatif sampah, di antaranya yaitu
ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial dan
politik. Bahkan ada beberapa kasus orang
meninggal akibat dari sampah. Ada pula kejadian
Walikota “diturunkan” gara-gara gagal mengurus
sampah di kotanya. Kalau di buang di sembarang
tempat, sampah akan mencemari lingkungan,
membahayakan kesehatan.

Lantas bagaimana menguranginya? Ada
bermacam-macam cara yang bisa dilakukan.
Tetapi karena komposisi sampah di kota besar
di Indonesia umumnya adalah sampah organik
maka pengomposan merupakan salah satu
alternatif cara untuk meminimalkan dampak
negatif sampah yang tidak diolah.

Pusdakota Ubaya sejak tahun 2000 telah
mengembangkan kegiatan pengomposan
sampah rumah tangga berbasis komunitas di
Kota Surabaya. Proses pengorganisasian yang
dilakukan Pusdakota Ubaya di sebuah komunitas
buruh di Kota Surabaya memberikan proses
pembelajaran yang tidak ternilai. Dalam

perjalanannya, kemudian kami melakukan sebuah
penelitian bersama dengan Pemerintah Kota
Kitakyushu dan Pemerintah Kota Surabaya
mengenai alternatif metode pengomposan
sampah rumah tangga. Beberapa metode di
antaranya akan diulas dalam modul ini.  Tetapi
catatan kritisnya adalah, metode pengomposan
sampah rumah tangga apapun bentuk dan
modelnya, bukan merupakan satu-satunya
jawaban atas pesoalan. Proses pengorganisasian

Masaki Kawanami -asal Jepang- salah satu
mantan volunteer di Pusdakota Ubaya yang

pernah terlibat dalam pengolahan sampah di
Kota Surabaya selama 1 tahun berpose di TPA

Benowo.

8700 M3 sampah dihasilkan setiap harinya di
Kota Surabaya, cukup untuk membuat 57 Candi

Borobudur baru setiap tahunnya.
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di aras komunitas untuk mendorong  kesadaran
tentang betapa penting tindakan pengelolaan
lingkungan -termasuk didalamnya pengelolaan
sampah- merupakan jawaban yang belum
terbantahkan kebenarannya.

Besar harapan jika manual sederhana ini dapat
menginspirasi dan mendorong pembaca untuk
terlibat dalam menciptakan lingkungan yang
sehat dan layak huni bukan saja untuk kekinian
tetapi juga untuk masa depan.

Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih
atas segala bentuk kontribusi dari berbagai
pihak terutama komunitas RT 04 / RW 14,
Rungkut Lor, Kelurahan Kalirungkut Surabaya.
Ucapan terimakasih juga diberikan kepada
Pusdakota Ubaya yang menjadi media bagi saya
dan orang-orang muda di dalamnya untuk
berkarya dan belajar untuk menjadi komunitas
yang mempunyai harga diri dan tidak mudah
“terbeli”. Terimakasih juga diberikan kepada
KITA (Kitakyushu International Techno-
Cooperative Association) yang menangkap nilai
yang saya yakini benar bersama rekan-rekan
di Pusdakota Ubaya.

Secara khusus saya berterimakasih kepada
istriku dan malaikat kecilku (Tia), perempuan-
perempuan hebat yang berada paling dekat
dalam hidup saya. Cahyo   Suryanto sebagai
pimpinan Pusdakota Ubaya atas mekanisme
pembelajaran yang membuat saya dan rekan-
rekan di Pusdakota Ubaya mempunyai ruang
kreasi yang sedemikian luas. Rekan-rekan di

Proses Pengomposan sampah rumah tangga
berbasis komunitas yang dilakukan di

Pusdakota Ubaya

Tempat pengelolaan sampah berbasis komunitas
di Pusdakota Ubaya, asri dan tidak berbau

program PELITA: Gatot, Badi, Arif, dan
Ludin yang mendedikasikan dirinya dalam
pengelolaan lingkungan serta atas
kepeduliannya dalam melakukan
pengorganisasian di aras komunitas.

Christianto - Pusdakota Ubaya

Surabaya 24 Juli 2005
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3 TENTANG SAMPAH

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia
maupun proses alam yang belum terolah sehingga belum mempunyai nilai manfaat

(Pusdakota Ubaya, 2003)

“
“

Jenis Sampah

Sampah Organik
erdiri dari bahan-bahan
penyusun tumbuhan dan
hewan yang diambil dari alam

atau dihasilkan dari kegiatan
pertanian, perikanan atau yang lain.
Sampah ini dengan mudah
membusuk dan kemudian
diuraikan dalam proses alami.
Sampah rumah tangga di Indone-
sia sebagian besar merupakan
sampah organik. Termasuk
sampah organik, misalnya sampah
dari nasi, sisa tepung, sayuran, kulit
buah, daun dll.

erasal dari sumber daya alam
tak terbarui seperti mineral
dan minyak bumi, atau dari

proses industri. Beberapa dari
bahan ini tidak terdapat di alam
seperti plastik dan aluminium.
Sebagian zat anorganik secara
keseluruhan sangat lama diuraikan
oleh alam. Termasuk sampah
anorganik, misalnya berupa botol,
botol plastik, tas plastik, besi bekas,
kaleng dll.

Sampah Anorganik

T B

Sampah Organik Sampah Anorganik
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CATATAN KHUSUS

SUMBER-SUMBER SAMPAH

Sampah
Permukiman

Sampah
Pertanian &
Perkebunan

Sampah Sisa
konstruksi
bangunan

Sampah PasarSampah Sekolah
& Perkantoran

Sampah Industri

Sampah Khusus

Sampah Sekolah dan Perkantoran, Umumnya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis
(bolpoint, pensil, spidol, dll), toner fotokopi, pita printer, kotak tinta printer, baterai,
bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain.
sampah ini harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus
karena cukup berbahaya jika tidak diolah..

Sampah Industri, Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan
kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik,
kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan
kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

Sampah khusus, sampah ini memerlukan penanganan khusus. Contoh sampah ini yaitu: a)
Sampah Rumah Sakit, Sampah ini sangat mungkin terkontaminasi oleh bakteri, virus dan
sebagian beracun sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk lainnya. b) Baterai
Kering dan Aki bekas, Baterai umumnya berasal dari sampah rumah tangga, dan biasanya
mengandung logam berat seperti raksa dan kadmium. Logam berat sangat berbahaya bagi
kesehatan misalnya berpengaruh terhadap penurunan kecerdasan otak, cacat lahir dan
sebagainya. Jenis sampah khusus lain adalah Bola lampu bekas, pelarut dan cat, zat-zat
kimia pembasmi hama dan penyakit tanaman seperti insektisida, pestisida, sampah dari
kegiatan pertambangan dan eksplorasi minyak, zat-zat yang mudah meledak dalam suhu
tinggi.
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5 KOMPOS

engomposan adalah sebuah upaya
pengolahan sampah terkontrol untuk

mengurangi jumlah timbulan sampah
organik. Sistem ini mempunyai prinsip dasar
mengurangi sampah organik secara
terkontrol dengan memanfaatkan aktivitas
mikroorganisme. Mikroorganisme dapat
berupa bakteri, jamur insekta dan lainnya.
Agar pertumbuhan mikoorganisme
optimum maka dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengomposan yaitu suhu, kelembaban
udara, makanan bagi mikroorganisme (kandungan nutrien), PH, mikroorganisme,
waktu dan cukup kandungan oksigen. Intinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan
kondisi lingkungan sehingga kehidupan mikroorganisme bertumbuh dengan baik dan mampu
menguraikan sampah organik menjadi material pupuk kompos. Pupuk kompos sangat
membantu dalam memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik
tanah.  Hal ini karena kompos mempunyai sifat sebagai perekat, kompos mengikat butiran
pasir dalam tanah menjadi butiran yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya serap tanah
terhadap air. Oleh karena itu pupuk kompos sangat berpengaruh terutama pada saat musim
kering. Pupuk kompos juga mengandung sumber nutrien bagi mikroorganisme dalam tanah.

Suhu. Kisaran suhu yang ideal dalam proses pengomposan yaitu 55° C - 70° C, dengan suhu
minimum 45° C selama proses pengomposan. Tetapi setelah beberapa minggu proses
pengomposan berjalan, suhu secara bertahap akan turun sampai ke suhu normal, gunakan
termometer untuk mengontrol suhu pada saat proses pengomposan.

Kelembaban udara. Kelembaban udara sebaiknya dijaga antara 40 % - 60 % (idealnya yaitu
50 %). Kisaran ini sebaiknya dipertahankan sehingga jumlah mikroorganisme semakin
berkembang dengan baik. Prinsipnya adalah semakin banyak mikroorganisme yang berkembang
maka semakin baik pula proses pengkomposan yang kita lakukan. Jika terlalu lembab maka
udara akan terhambat masuk ke dalam materi organik sehingga bakteri mati karena kekurangan
udara. Jika hal ini terjadi maka aduk dan kemudian tiriskan materi yang dikomposkan. Tetapi
juga sebaiknya jangan terlalu kering karena mikroorganisme membutuhkan air sebagai media

Mengapa pengomposan perlu dilakukan ?
Prosentase timbulan sampah organik yang besar
dibandingkan sampah anorganik (50 - 60 %)
Memperpanjang usia LPA
Dapat mengurangi biaya pengangkutan sampah ke
LPA
Tidak membutuhkan biaya yang mahal
Relatif lebih mudah dilakukan
Menghasilkan produk pupuk yang dapat memperkaya
unsur hara di tanah

P



Halaman

6

hidupnya. Menurut Polprasert, 1989, kadar air
antara 50 % - 70 % cukup baik dalam proses
pengkomposan.

Kandungan nutrien. Kandungan C/N yang
ada di dalam sampah organik merupakan
sumber makanan bagi mikroorganisme.
Karbon (C) merupakan sumber  energi bagi
mikroorganisme, sedangkan Nitrogen (N)
digunakan untuk membangun sel-sel tubuh
bagi mikroorganisme. Jika perbandingan C/
N terlalu tinggi maka proses pengomposan
berjalan lambat, demikian pula sebaliknya.
Perbandingan C/N dalam materi sampah
organik masih sangat tinggi tetapi kemudian
menurun seiring dengan aktivitas
mikroorganisme yang menguraikannya. Besar
perbandingan C/N pada proses pengomposan
idealnya 30:1. Setelah terjadi proses
pengomposan, perbandingan akan turun
menjadi 15:1. Perbandingan ini juga
menandakan bahwa proses pengomposan
telah berakhir. Kita dapat melakukan
penghitungan perbandingan C: N berdasarkan
atas tabel di samping. Misalnya jika kita
mempunyai dua kantong potongan rumput
(C:N = 20:1)  dan satu kantong daun (C:N =
60:1), kemudian kita tinggal menjumlahkan
menjadi perbandingan C: N sebagai berikut
(20:1 + 20:1 + 60:1)/3 = (100:1)/3 = 33:1,
hasilnya cukup bagus karena mendekati
perbandingan C:N ideal (C:N = 30:1).

Material C:N Ratio
Ampas kopi 20:1
Bonggol jagung 60:1
Kotoran sapi 20:1
Buah-buahan 35:1
Potongan rumput 20:1
Kotoran kuda 60:1
Dedaunan 60:1
Koran 50-200:1
Daun pohon oak 26:1
Lumut 58:1
Biji pohon pinus 60-110:1
Akar tanaman 20:1
Kayu 600:1
Serbuk gergaji yang telah basah 325:1
Jerami 80-100:1
Sayur 12-20:1

Tabel Perbandingan C:N beberapa sampah organik

Derajat keasaman (PH). PH yang akan
dicapai setelah proses pengomposan selesai
adalah antara 6-7. Sampah organik biasa yang
akan dikomposkan bisa mempunyai PH yang
beragam. Pada saat awal proses pengomposan
pH biasanya turun karena sejumlah
mikroorganisme tertentu merubah sampah
organik menjadi menjadi asam organik,
kemudian mikroorganisme jenis lainnya akan
memakan asam organik tersebut sehingga
menyebabkan PH naik kembali sampai
mendekati netral. Gunakan kertas lakmus
untuk melakukan uji PH materi organik yang
dikomposkan.

Mikroorganisme. Mikroorganisme yang
dimaksud bisa berupa bakteri, jamur, insecta
dan mahkluk hidup berukuran mikro lainnya
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yang membantu proses pengomposan sampah
organik. Mikroorganisme ini muncul dari
sampah organik yang telah terkondisi
sedemikian rupa sehingga mikroorganisme
tahan hidup. Mikroorganisme dapat pula
diciptakan sendiri dengan mengambil material
di sekitar tanah kebun atau tanah sawah yang
subur kemudian dikembangkan melalui
sebuah proses tertentu.

Waktu. Rata-rata proses pengomposan
memerlukan waktu sekitar 2 bulan (7 - 8
minggu). Proses pengomposan terdiri dari dua
tahap utama yaitu tahap penguraian dan tahap
pematangan. Proses ini juga tergantung dari
materi organik apa saja yang terkandung dalam
sampah organik. Materi sampah organik
seperti sisa sayur, nasi basi, dedaunan (daun
jenis tertentu bisa memakan waktu lebih
lama), mie memakan waktu yang relatif
pendek kira-kira 3-4 minggu, tetapi berbeda
dengan sekam padi atau serbuk gergaji bisa
memakan waktu sampai 3 bulan. Kulit jeruk,
janur, daun pisang, janur bisa memakan waktu
lebih dari 3 bulan waktu pengomposan.

Oksigen. Seperti manusia juga,
mikroorganisme yang berfungsi untuk
menguraikan sampah organik juga
membutuhkan oksigen untuk hidupnya.
Untuk menjaga agar pertukaran oksigen bisa
berjalan dengan optimal, maka diperlukan
kondisi yang diciptakan sedemikian rupa
sehingga aliran udara bisa mengalir dengan

Salah satu contoh mikroorganisme
yang berfungsi untuk menguraikan
sampah organik

optimal. Kepadatan yang berlebihan dalam
materi organik akan menghambat udara
masuk sehingga kebutuhan oksigen bagi
mikroorganisme tidak terpenuhi dan akhirnya
mempengaruhi waktu proses pengomposan.
Beberapa kondisi yang diciptakan, misalnya,
pembalikan materi organik secara berkala
(maksimum 1 minggu sekali), membuat
lubang aerasi di sekitar materi organik yang
kita komposkan dan lain sebagainya.

Ukuran partikel sampah organik.
Semakin kecil ukuran materi sampah organik,
maka semakin mudah bagi mikroorganisme
menguraikan materi organik tersebut menjadi
kompos sehingga proses pengkomposan bisa
menjadi lebih cepat. Keuntungan lainnya
adalah semakin menghemat tempat
(mengurangi besar volume sampah organik
yang dikomposkan). Ukuran materi sampah
organik sebaiknya antara 2-4 cm. Setelah
proses pemilahan berdasarkan atas jenisnya,
sebaiknya sebelum dikomposkan, sampah
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Mesin pencacah sampah milik Pusdakota Ubaya dengan kapasitas 50 M3/hari,
mesin diesel bertenaka kuda 22 PK

organik dicacah, baik secara manual maupun menggunakan mesin pencacah elektrik atau
tenaga diesel. Sebagai catatan, ukuran partikel jangan terlalu kecil, misalnya sampai lembut
menjadi butiran pasir atau mungkin malah menjadi lembut seperti bubur. Hal ini untuk menjaga
kelembaban dan aerasi (keluar masuknya udara) pada proses pengomposan. Jika ini terjadi
bisa dipastikan proses pengomposan akan terganggu, karena bakteri yang ada di tengah atau
bawah tumpukan tidak memperoleh oksigen untuk keberlangsungan hidupnya.
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Ciri-ciri kompos yang sudah matang
Warna material kompos agak kehitaman (seperti
tanah)
Suhu berkisar antara 30°C - 35°C
Apabila dimasukkan ke dalam air mengendap, tidak
banyak yang mengambang
Apabila kompos dipegang, sedikit menggumpal
Bau menyerupai tanah
Kelembaban sekitar 30-40 %
PH berkisar antara 7-8
Terdapat kandungan nitrogen, phosphor, potassium, mag-
nesium dan calcium
Melakukan pengujian pada tanaman dan
dibandingkan dengan media pada umumnya (akan
dijelaskan kemudian)

Mengapa Kompos Baik untuk Lingkungan

Mengembangkan struktur tanah. Meskipun tanah
Anda adalah tanah liat atau bercampur pasir, penambahan
kompos akan menguntungkan struktur tanah tersebut.
Tanah liat mempunyai partikel-partikel yang saling terikat
kuat, sehingga udara dan air sukar masuk. Kompos akan
mengikat partikel tanah liat dan membantu untuk
“membuka” tanah.

Ekonomis. Kompos menghemat penggunaan pupuk kimia
dan tidak terpengaruh oleh dosis berlebih jika dibandingkan
dengan penggunaan pupuk kimia serta tidak berbahaya
(mencemari) lingkungan

Meningkatkan aktivitas mikrobia. Kompos
mengandung bermiliar mikroorganisme. Semakin banyak
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aktivitas mikrobia di dalam tanah, akar
tanaman semakin mudah mendapatkan nutrisi.

Mengembangkan kimia tanah. Kondisi
tanah bervariasi. Kompos membantu kimia
tanah dengan melunakkan ekstremitas ini.
Beberapa mikro nutrien terikat dalam tanah
dan secara keseluruhan tidak tersedia (tidak
mudah diserap oleh) tanaman. Pengomposan
materi akan mengikat mikronutrien seperti
besi, tembaga, mangan dan seng, dan
meningkatkan ketersediaannya.

Cacing tanah menyukainya.
Pengomposan material akan menyediakan
makanan untuk cacing tanah dan mendorong
mereka untuk memperbanyak diri. Cacing
tanah membuat liang sehingga memudahkan
udara memasuki tanah dan “casting”-nya
merupakan sumber nutrien.

Keuntungan lain. Tanaman yang tumbuh
pada tanah yang berkompos, cenderung lebih
sehat, tahan penyakit, lebih tahan hama,
memperlihatkan toleransi kekeringan dan
membutuhan lebih sedikit air.

PENGGUNAAN KOMPOS
Penggunaan pupuk kompos dapat
meningkatkan kandungan unsur mikro di
dalam tanah. Unsur mikro dalam pupuk
kompos dibutuhkan untuk pertumbuhan yang
lebih baik bagi tanaman. Di negara tropis

seperti Indonesia, mikroorganisme terus
menerus melakukan aktivitasnya sehingga
penggunaan pupuk kompos sebaiknya
diberikan secara rutin, misalnya setiap
beberapa bulan atau setiap tahun. Agar hasil
optimal, sebaiknya, gunakan kompos yang
sudah benar-benar terurai. Penggunaan
pupuk kompos yang belum matang akan
menyebabkan tanaman mengalami gangguan
stres misalnya daun tanaman menjadi kuning
atau pertumbuhan tanaman menjadi
terhambat. Hal ini karena proses
pengomposan masih terus berlanjut sehingga
mikroorganisme berkompetisi dengan akar
tanaman untuk menyerap nitrogen, walaupun
kita dapat menambahkan nitrogen dengan
menggunakan pupuk kimia untuk
memberikan keseimbangan makanan antara
mikroorganisme dan tanaman. Disarankan
pengggunaan kompos lebih baik digunakan
sebagai mulsa (penutup tanah) sehingga kita
tidak perlu khawatir apakah kompos sudah
matang atau belum.

KOMPOS SEBAGAI MULSA

Lahan di sekitar hutan merupakan sebuah
contoh sistem pengomposan alami. Dedaunan
ataupun ranting jatuh kemudian menutupi
tanah, dan secara bertahap proses
pengomposan terjadi. Kondisi semacam ini
dapat dilakukan juga di lahan pekarangan atau
kebun kita. Potongan rumput, dedaunan
kering, sekam padi ataupun serbuk gergaji
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dapat digunakan sebagai mulsa (penutup
tanah) kemudian terjadilah proses
pengomposan secara alami.

Kompos yang belum terurai sempurna atau
kompos yang sudah terurai sempurna bisa
digunakan sebagai mulsa. Tetapi sebaiknya
hindarkan mencampurkan kompos yang
setengah matang ke dalam tanah. Sumber
nutrisi bagi tanaman nantinya akan jatuh
sendiri. Keuntungan kompos sebagai bahan
untuk mulsa sebenarnya sama seperti fungsi
mulsa dari bahan lainnya yaitu memperbaiki
porositas tanah, menjaga kelembaban tanah,
memberikan asupan nutrisi, dan bahan organik
untuk memperbaiki struktur tanah. Salah satu
kelemahannya adalah bahwa kompos yang
setengah matang tidak cukup baik bila

digunakan untuk pembenihan biji tanaman.
Kompos sebagai mulsa sangat dianjurkan
untuk disebarkan ke lapisan atas tanah secara
rutin setiap tahun sebagai pengganti kompos
lama yang telah terdekomposisi secara
sempurna.

KOMPOS TANAMAN DALAM POT

Kompos juga baik apabila digunakan sebagai
pupuk bagi koleksi tanaman dalam pot. Hal
ini karena kompos dapat menyimpan air dan
memperkaya unsur mikro yang dibutuhkan
oleh tanaman. Hanya saja penggunaan
kompos untuk koleksi tanaman di dalam pot
sebaiknya menggunakan kompos yang telah
benar-benar matang (terurai sempurna).
Sebagai media pencampur bisa digunakan
tanah taman atau pasir kasar. Untuk
mendapatkan hasil kompos yang halus bisa
dilakukan pengayakan terlebih dahulu.

Pupuk kompos yang digunakan sebagai campuran
tanaman sayur dalam pot.Lokasi: Kebun organik
Pusdakota Ubaya

Materi pupuk kompos yang masih kasar digunakan
sebagai mulch (mulsa), cukup dengan menaburkan
pupuk kompos diatas permukaan lahan.
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Mencampurkan beberapa serpihan kerikil atau kayu bisa dilakukan untuk menjaga sistem
drainase media di dalam pot. Penggunaan kompos yang belum terurai secara sempurna dapat
menyebabkan tanaman menjadi stres dan daunnya menguning. Hal ini karena mikroorganisme
yang ada di dalam materi organik masih aktif bekerja dan menyerap unsur nitrogen yang
dibutuhkan tanaman.

KOMPOS SEBAGAI PUPUK CAIR

Pupuk cair dari kompos sangat berguna bagi tanaman indoor (dalam rumah), tanaman dalam
pot yang sudah penuh dan tidak memungkinkan untuk ditambah lagi. Tahap untuk membuat
pupuk cair dari kompos yaitu: 1 - Masukkan kompos yang telah terurai sempurna ke dalam karung
goni; 2 – Tempatkan karung tersebut ke dalam wadah (tong, ember dan lainnya) yang sebelumnya telah
diisi air; 3 – Diamkan selama beberapa saat (kira-kira 3 jam);. 4 – Singkirkan kantung goni; 5 –
Gunakan larutan yang ada sebagai pupuk cair untuk tanaman. 6 – Buang ampas dari kompos didalam
karung gonidiatas lahan pekarangan atau kebun.

Keuntungan dari larutan kmpos cair adalah memberikan kecukupan nutrisi dan mikroorganisme
yang cukup bagi tanaman. Tetapi catatannya adalah pupuk kompos cair mengandung nitrogen
sangat sedikit tetapi kaya akan bahan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman.

Hindarkan penggunaan pupuk kompos yang belum terurai sempurna. Hal ini  untuk mencegah
adanya patogen dan bahan lain yang kemungkinan bisa merusak tanaman.

Kebun sayur
organik di
Pusdakota
Ubaya, tumbuh
subur
menggunakan
pupuk kompos
hasil proses
pengomposan
secara mandiri
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13 TEKNIK MENGUJI KUALITAS KOMPOS
Uji Perkecambahan

Alat dan Bahan

1. Siapkan gelas air isi ulang sebanyak 24
buah, cuci bersih dan keringkan dengan
menggunakan lap.

2. Siapkan pupuk kompos sebanyak 80
gram, pasir sebanyak 80 gram dan tissue
secukupnya.

Masak air bersih diatas suhu 70 derajat cecius,
tempatkan dalam botol berbeda yang sebelumnya
telah diisi dengan media kompos dan pasir.

No Bahan/ Alat Jumlah Satuan
1. Gelas air isi ulang 24 Buah
2. Kompos PUSDAKOTA 80 gr
3. Air panas 200 ml
4. Tissue 1 box
5. Pasir 80 gr
6. Benih tanaman Kangkung 1 Pak
7. Benih tanaman Terong 1 Pak
8. Benih tanaman Tomat 1 Pak
9. Benih tanaman Pak Choy 1 Pak
10. Benih Tanaman Semangka 1 Pak
11. Benih tanaman Cabe Rawit 1 Pak
12. Benih tanaman Bayam 1 Pak
13. Benih tanaman Cabe Besar 1 Pak
14. Kompor 1 Buah
15. Panci 1 Buah
16. Lap Kain 1 Buah
17. Botol besar 2 Buah
18. Kardus bekas 1 Buah
19. Spidol 1 buah

Untuk mengetahui apakah suatu pupuk
kompos itu baik, ada dua cara untuk
mengetahuiny, yaitu uji secara fisik dan
secara kimiawi. Uji secara fisik dapat
dilakukan misalnya dengan melihat
warna pupuk kompos, membau,
meremas untuk mengetahui
kelembaban, dan mengujinya secara
langsung melalui tanaman. Uji secara
kimia biasanya dilakukan melalui
analisis laboratorium. Uji
perkecambahan merupakan salah satu
uji fisik yang direkomendasikan untuk
mengetahui apakah pupuk kompos
tersebut mempunyai kualitas yang bagus
atau tidak. Kelebihan melakukan uji ini
yaitu selain murah juga mudah
dilakukan. Ada beberapa peralatan yang
digunakan yang memang cukup bagus
dan sangat membantu dalam proses uji
perkecambahan ini, tetapi jika tidak
mempunyai, masih bisa menggunakan
bahan yang sederhana dan mudah
didapatkan.

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan

Latar BelakangLatar Belakang



Halaman

14

3. Siapkan benih tanaman yang akan diuji
coba masing-masing sebanyak 15 benih.

4. Siapkan air bersih (baik jika
menggunakan air dalam kemasan) di
dalam panci dan kemudian masak hingga
suhu diatas 70°C.

5. Setelah air matang, masukkan ke dalam
botol aqua yang sebelumnya telah diisi
dengan kompos, tutup botol dan
kemudian kocok selama 1 menit
kemudian diamkan selama 10 menit
kemudian ulangi sampai 3 kali
pengocokan. Tujuan pengocokan adalah
agar kompos yang ada di dalam botol
larut dalam air dan kandungan vitamin
yang ada di dalam pupuk kompos larut
ke dalam air;

6. Percobaan I: tisue dan air saja
a) Masukkan tissue ke dalam bekas gelas air
kemasan sebanyak 8 buah; b) Semprot
masing-masing tissue dalam bekas gelas air
kemasan dengan air kemasan menggunakan
spray secukupnya; c) Masukkan benih
tanaman sayur di masing-masing bekas gelas
air kemasan yang telah diisi denga tissue
basah masing-masing sebanyak 15 benih; d)
Atur jarak benih agar tidak terlalu
berdekatan dengan menggunakan pinset.

7. Percobaan II: tisue, pasir dan air saja
a) Masukkan tissue secukupnya ke dalam
bekas gelas air kemasan sebanyak 8 buah; b)
Masukkan pasir sebanyak 10 gram di
masing-masing bekas gelas air kemasan; c)

Botol berisi larutan
dari kompos yang
berbeda-beda

Simpan hasil
percobaan di dalam
tempat tertutup,
gunakan kardus
bekas dan kemudian
tutup.

Masak air hingga
mencapai suhu
diatas 70°C.

tempatkan biji
tanaman sesuai
dengan percobaan
yang diinginkan,
wadah bisa
menggunakan gelas
air kemasan atau
gelas kaca.
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Catatan:
Percobaan sebaiknya dimonitor setiap harinya
dan jika dirasa materi percobaan kering semprot
dengan air kemasan menggunakan spray. Catat
hasil perkembangannya setiap hari dalam buku.

Semprot masing-masing tissue dan pasir di
setiap bekas gelas air kemasan dengan air
kemasan menggunakan spray secukupnya; d)
Masukkan benih tanaman sayur di masing-
masing bekas gelas air kemasan yang telah
diisi denga tissue basah masing-masing
sebanyak 15 benih; e) Atur jarak benih agar
tidak terlalu berdekatan dengan menggunakan
pinset.

8. Percobaan III: tisue, pasir dan air
yang telah tercampur dengan larutan
kompos
a) Masukkan tissue secukupnya ke dalam
bekas gelas air kemasan sebanyak 8 buah; b)
Masukkan pasir sebanyak 10 gram di
masing-masing bekas gelas air kemasan; c)
Semprot masing-masing tissue dan pasir di
setiap bekas gelas air kemasan dengan larutan
air kompos PUSDAKOTA menggunakan
spray secukupnya; d) Masukkan benih
tanaman sayur di masing-masing bekas gelas
air kemasan yang telah diisi dengan tissue
basah masing-masing sebanyak 15 benih; e)
Atur jarak benih agar tidak terlalu
berdekatan dengan menggunakan pinset.

9. Beri tanda untuk masing-masing botol
dengan menggunakan spidol sesuai
dengan perlakuan dan nama benihnya.

10. Masukkan semua percobaan ke dalam
kardus kemudian simpan di tempat yang
sejuk.

Uji perkecambahan terhadap pupuk kompos,
semakin tinggi perkecambahan semakin baik pula
kualitas pupuk kompos yang dihasilkan.

Pertumbuhan biji dari media kompos yang
berbeda-beda
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16 TEKNIK MEMPERBANYAK
“MIKROORGANISME  PADAT”

Uji Perkecambahan

Dalam proses pengomposan dibutuhkan
mikroorganisme yang berfungsi untuk
menguraikan sampah organik menjadi
pupuk kompos. Mikroorganisme ini dapat
diperoleh atau dapat diperbanyak sendiri
tanpa harus membeli di pasaran.
Mikroorganisme yang ada di pasaran saat ini
cukup banyak misalnya EM4, Agrisimba,
Biofectan, dan lain sebagainya.
Memperbanyak sendiri mikroorganisme
berarti kita dapat mengurangi
ketergantungan terhadap produk industri
dan lebih ekonomis, bahkan sangat
ekonomis. Dengan memperbanyak

No Bahan Baku Jumlah Satuan
1. Sekam padi 8 Kg
2. Bekatul 30 Kg
3. Tanah Secukupnya
4. Air 14 liter
5. EM bermerk 1 Botol
6. Ragi Tempe 1 Pak
7. Ragi Tape 50 Gram
8. Air tebu 1,5 liter
9. Jerami Secukupnya
10. Cangkul kecil 1 buah
11. Gayung 1 buah
12. Gembor 1 buah
13. Sarung tangan 2 pasang
14. Timbangan 1 unit
15. Thermometer 2 buah

Alat dan Bahan

Langkah Pembuatan
Alternatif  I: Campuran Produk
Mikroorganisme “Bermerk”
1. Siapkan lahan pembuatan

mikroorganisme. Lahan sebaiknya
beralaskan tanah. Hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah interaksi
mikroorganisme lokal tumbuh.

2. Ambil sekam sebanyak 4 kg, bekatul
15 kg, dan tanah kebun secukupnya.

3. Aduk sekam, bekatul, dan tanah secara
merata di atas lapisan tanah yang telah
disiapkan.

4. Siapkan 7 kg air PDAM, 0,5 liter air
tebu, 50 ml EM bermerk.

5. Masukkan larutan air PDAM, air tebu
dan mikroorganisme “bermerk” ke
dalam gembor lalu aduk hingga merata.

6. Siramkan larutan di atas adonan sekam,
bekatul dan tanah yang telah disiapkan.
Penyiraman dilakukan secara perlahan
sambil dilakukan pengadukan dengan
menggunakan tangan. Sebaiknya
gunakan sarung tangan ketika
melakukan pengadukan. Usahakan
pengadukan dilakukan secara merata
dan cegah terjadinya gumpalan-
gumpalan material akibat penyiraman

Latar BelakangLatar Belakang mikroorganisme ini proses pengkomposan
diharapkan berjalan secara optimal.
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larutan air PDAM, tebu dan
mikroorganisme “bermerk”.

7. Setelah dilakukan pengadukan, buatlah
gundukan seperti gunung setinggi kurang
lebih 20 cm dan lebar 1 meter.

8. Setelah selesai pegadukan, tutup material
dengan menggunakan jerami.

9. Siram jerami dengan air secukupnya
dengan menggunakan gembor.

10. Tancapkan termometer di atas gundukan
yang telah ditutup dengan jerami.

Alternatif  II: Menggunakan Ragi Tempe
dan Ragi Tape
1. Siapkan Lahan Pembuatan

mikroorganisme. Lahan sebaiknya
beralaskan tanah. Hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah interaksi
mikroorganisme lokal tumbuh.

2. Ambil sekam sebanyak 4 kg, bekatul 15
kg, dan tanah di sekitar lokasi Pusdakota
(tanah mengandung pupuk kompos hasil
produksi Pusdakota) secukupnya.

3. Aduk sekam, bekatul, dan tanah secara
merata diatas lapisan tanah yang telah
disiapkan.

4. Siapkan 7 kg air PDAM, 0,5 liter air tebu,
ragi tempe cap jago 1 pak dan ragi tape 50
gram, lalu aduk hingga merata secara
perlahan (kurang lebih 5 menit) di gembor
yang telah dipersiapkan. Lakukan
sebanyak dua kali;

5. Siramkan larutan di atas adonan sekam,
bekatul dan tanah yang telah disiapkan.

Bahan bekatul, sekam dan tanah di kebun yang dicampur
dengan larutan air sebagai bahan dasar untuk memperbanyak
mikroorganisme.

Penutup jerami yang selalu dikontrol suhunya, suhu
maksimal sampai dengan 70 °C kemudian turun
sampai mendekati suhu normal. Waktu pembuatan
kurang lebih satu minggu.

Termometer

Jerami Penutup

Tanah di kebun juga banyak mengandung mikroorganisme
yang bisa dikembangkan menjadi massal
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Mikroorganisme yang tumbuh baik dan siap untuk
membantu proses pengomposan sampah organik.Campurkan
saja mikroorganisme padat ini ke dalam sampah organik yang
akan dikomposkan

Penyiraman dilakukan secara perlahan sambil dilakukan pengadukan dengan menggunakan
tangan. Sebaiknya gunakan sarung tangan ketika melakukan pengadukan. Usahakan
pengadukan dilakukan secara merata dan cegah terjadinya gumpalan-gumpalan material
akibat penyiraman larutan air PDAM, tebu dan ragi.

6. Setelah dilakukan pengadukan, buatlah gundukan seperti gunung setinggi kurang lebih 20
cm dan lebar 1 meter.

7. Setelah selesai pegadukan tutup material dengan menggunakan jerami.
8. Siram jerami dengan air secukupnya dengan menggunakan gembor.
9. Tancapkan termometer di atas gundukan yang telah ditutup dengan jerami.

Catatan:
1. Tempat pembuatan sebaiknya terlindung dari hujan dan sinar matahari secara langsung.

Untuk mengatasi ini bisa menggunakan terpal sebagai atap;
2. Pada saat dilakukan percobaan, suhu di Kota Surabaya cukup panas, kurang lebih mencapai

36-39 °C.
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19 TEKNIK PENGOMPOSAN
“ TAKAKURA HOME METHOD”

Nomor HAKI:
Latar BelakangLatar Belakang

Proses pengomposan menggunakan
Takakura Home Method merupakan proses
pengomposan yang dilakukan di masing-
masing rumah tangga dengan maksimum
penghuni rumah antara 5-7 orang. Proses
pengomposan ini merupakan salah satu
hasil dari penelitian mengenai alternatif
metode pengomposan sampah organik di
Kota Surabaya antara KITA (Kitakyushu
International Techno-Cooperative Association),
Pusdakota Ubaya. Ide dasar dari penemuan
metode ini digagas oleh salah seorang
peneliti dari jepang, Koji Takakura, yang
kemudian dikembangkan dan diperkaya
oleh Pusdakota Ubaya pada tahun 2004.

Alasan untuk melakukan proses
pengomposan sejak dari rumah tangga
adalah untuk mendorong pengurangan
sampah sejak dari sumbernya sehingga
menghemat biaya pengangkutan,
mengurangi beban tempat pengelolaan
sampah, dan motivasi warga terkait
dengan kesadaran pengelolaan lingkungan.
Selain itu proses pengomposan melalui
Takakura Home Method relatif  sederhana
dan murah.

Pada prinsipnya proses pengomposan
model ini merupakan proses pengomposan
aeraob di mana udara dibutuhkan sebagai
asupan penting dalam proses pertumbuhan
mikroorganisme yang menguraikan
sampah menjadi kompos. Media yang
dibutuhkan dalam proses pengomposan
yaitu dengan menggunakan keranjang

No Bahan/ Alat Jumlah Satuan
1 Sekam Secukupnya
2 Pupuk ampas tebu Secukupnya
3 Mikroorganisme cair Secukupnya
4 Kompos 8 Kg
5  Sampah organik 2 KK
6 Keranjang plastik 2 unit
7 Jarum jahit 2 Buah
8 Benang nilon 1 Roll
9 Jaring 1 Meter
10 Gunting 1 Buah
11 Kertas kardus Secukupnya
12 Termometer 2 buah
13 Kain stocking 0,5 meter
14 Sprayer 1 unit
15 Bak plastik 2 buah
16 Air PDAM Sesuai kebutuhan
17 Garu kecil 1 buah

berlubang, diisi dengan bahan-bahan yang dapat
memberikan kenyamanan bagi mikroorganisme.
Proses pengomposan metode ini dilakukan dengan
cara memasukkan sampah organik –idealnya sampah
organik tercacah- ke dalam keranjang setiap harinya
dan kemudian dilakukan kontrol suhu dengan cara
pengadukan dan penyiraman air.
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Cacah sampah sisa sayur sebelum dimasukkan ke
dalam keranjang

Siapkan sisa makanan.

Masukkan sisa makanan yang akan dikomposkan
ke dalam keranjang, usahakan sampah yang
dimasukkan adalah sampah baru.

1. Siapkan bak dan isi dengan sekam
secukupnya, lalu ambil mikroorganisme
cair, tuangkan ke dalam sprayer.

2. Semprotkan  mikroorganisme cair dengan
menggunakan sprayer secara merata
dengan sesekali mengaduk sekam dengan
tangan.

3. Gunting jaring untuk membuat  dua
kantong sesuai ukuran alas dan bagian
atas keranjang dengan cara menjahit
bagian tepi jaring.

4. Setelah jaring berbentuk kantong, isi
masing-masing kantong jaring dengan
sekam secukupnya lalu jahit hingga
menyerupai bantal;

5. Ambil kardus dan potong dengan
menggunakan gunting sesuai ukuran
sekeliling keranjang lalu tempelkam
potongan kardus tadi di sekeliling bagian
dalam keranjang.

6. Setelah bagian dalam keranjang terlapisi
kardus, letakkan bantal sekam pada alas
keranjang.

7. Semprot Microorganisme cair pada
permuakaan luar dalam kardus dan bantal
sekam dengan menggunakan sprayer
hingga basah merata.

8. Siapkan bak lalu isi dengan kompos dan
pupuk ampas tebu lalu aduk hingga
merata.

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan
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Tekan-tekan atau masukkan sampah ke dalam
materi kompos dalam keranjang atau aduk-aduk
sehingga materi sampah tertutup oleh kompos
dalam keranjang.

Tutup dengan bantal sekam hingga rapat untuk
mencegah lalat dan binatang lain masuk.

Tutup dengan kain hitam.

9. Masukkan campuran kompos dan pupuk
ampas tebu ke dalam keranjang yang sudah
terlapisi kardus

10. Masukkan sampah organik segar yang
sebelumnya telah dicacah terlebih dahulu,
sesekali menekan sampah dengan cetok
hingga sanpah berada di tengah-tengah
campuran pupuk kompos dan pupuk
ampas tebu;

11. Masukkan termometer sebagai alat
pengukur suhu pada saat proses
pengomposan.

12. Lapisi permukaan atas dengan
menggunakan bantal sekam yang sudah
disemprot dengan Mikroorganisme cair.

13. Setelah terlapisi dengan bental sekam,
tutup bagian mulut keranjang dengan
menggunakan kain stocking agar serangga
kecil tidak masuk.

14. Setelah keranjang tertutup kain stocking,
ambil penutup dari keranjang tersebut lalu
tutup dan tekan hingga rapat dan kuat.

Catatan :
a) Pilih kain stocking yang berpori dan bahan

yang awet sehingga tidak mengganggu
respirasi.

b) Usahakan sampah organik masih segar dan
dalam kondisi tercacah.

c) Sebaiknya sampah organik segar yang diisi
setiap hari, usahakan sampah ditekan
dengan cetok sampai sampah timbunan
baru tidak terlihat.
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Tutup keranjang dan tempatkan di lokasi yang
teduh (dapur atau teras rumah). Sebisa mungkin
hindarkan dari hujan dan sinar matahari secara
langsung.

Lakukan pengadukan secara berkala. Bila terlalu
kering, siramkan air secukupnya dan aduk merata.
Penyiraman air sebaiknya dilakukan sedikit demi
sedikit sambil kemudian diaduk hingga merata.

CATATAN:

a) Ganti kardus yang menjadi lapisan dalam keranjang
setelah 3-6 bulan atau ketika hancur.
b) Cuci kain penutup jika dirasa kotor.
c) Bila Keranjang penuh maka 1/3 dari kompos itu dapat
kita ambil dan dimatangkan di taman/kebun kita yang
terlindungi dari sinar matahari selama kurang lebih 2
minggu untuk kemudian dapat digunakan sebagai pupuk
kompos. Jika diterapkan di dalam sebuah komunitas maka
setelah proses pemanenan dilakukan oleh bagian kebersihan,
hasil tersebut dibawa ke tempat pengelolaan sampah untuk
kemudian dimatangkan dengan menggunakan metode open
windrow (baca teknik pengkomposan metode open wind-
row di bagian lain manual ini);
d) metode ini merupakan salah satu dari sistem pengelolaan
sampah rumah tangga skala komunitas di Pusdakota
Ubaya. Bagaimana sistem pengorganisasian komunitas,
pengangkutan, pemanenan dan proses pasca panen tetap
patut diperhitungkan.
e) Metode ini sudah dipatenkan Pusdakota Ubaya.
Hubungi Pusdakota Ubaya jika ingin
mengimplementasikan metode ini terkait dengan manajemen
pengelolaan sampah dengan menggunakan metode ini.

d) Bandingkan percobaan I dan percobaan
II dengan memperhatikan suhu, bau dan
tingkat degradasi sampah;

e) Berat tolal keranjang pada pengisian awal
yaitu: 10 Kg;

f) Ukuran keranjang P x L x T = 38 x 27 x
24 (cm).
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 “TAKAKURA SUSUN METHOD”

No Bahan/ Alat Jumlah Satuan
1. Sampah 61,2 Kg
2. Mikroorganisme padat 14 Kg
3. Glangsing 6 Buah
4. Keranjang 6 Buah
6. Keset dari sabut kelapa 36 Buah
6. Pupuk kompos Secukupnya
7. Sprayer 1 Buah
8. Termometer 2 Buah
9. Garu kecil 1 Buah
10. Sekop 1 Buah
11. Pisau besar 1 Buah
12. Sarung tangan 4 Pasang
13. Gunting 1 Buah

Alat dan Bahan

1. Gelangsing dipasang pada lapisan dalam
keranjang.

2. Siapkan Mikroorganisme padat di atas
permukaan tanah lantas sebarkan
sampah yang akan dikomposkan di
atasnya.

3. Lapisi sampah organik dengan
mikrooorganisme padat dengan
perbandingan 1:1 (ideal).

4. Idealnya sampah organik dicacah
terlebih dahulu dengan ukuran 2-4 cm.

5. Campur sampah organik dengan
mikroorganisme padat melalui
pengadukan secara merata.

6. Masukkan campuran tersebut ke dalam
keranjang yang digunakan sebagai wadah
proses pengomposan;

Pilih keranjang berlubang (pakai keranjang
tempat buah) dan kemudian lapisi dalamnya
menggunakan gelangsing. Pemasangan
gelangsing dimaksudkan untuk mencegah sampah
organik yang dikomposkan keluar dari keranjang
dan mencegah binatang seperti lalat atau tikus
masuk

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan
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7. Lakukanlah tahap tersebut sampai
sampah organik tidak tersisa, gunakan
beberapa keranjang apabila tidak
mencukupi.

8. Susun keranjang wadah pengomposan
sehingga dapat menghemat tempat.

9. Tutup keranjang paling atas dengan
keset yang terbuat dari sabut kelapa.

10. Lakukan pengadukan maksimal satu
minggu sekali, apabila terlalu kering
siram dengan air secukupnya kemudian
lakukan pengadukan untuk mencampur
larutan air dengan materi organik yang
dikomposkan.

11. Waktu pemanenan berkisar antara 7-8
minggu.

12. Apabila waktu sudah mencapai 7-8
minggu pupuk organik dikeluarkan
kemudian diangin-anginkan selama 1
(satu) minggu.

13. Pupuk kompos kemudian siap
dimanfaatkan.

Pilah sampah sejak dari masing-masing rumah
tangga dan idealnya cacah sampah sebelum
dimasukkan ke dalam keranjang, pencacahan bisa
dilakukan secara manual atapun menggunakan
mesin pencacah bertenaga listrik ataupun diesel.

Pembuatan mikroorganisme padat dari campuran
bekatul, sekam padi, pupuk kompos dan air.

Campurkan mikroorganisme padat dengan sampah
organik hingga merata. Lihat dalam gambar,
sampah organik telah dipilah sejak dari
sumbernya sehingga memudahkan dalam proses
pengolahan di lokasi pengomposan.
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Masukkan sampah organik yang telah tercampur
dengan mikroorganisme padat menggunakan
sekop atau cangkul ke dalam keranjang yang telah
dilapisi dengan gelangsing.

Susun keranjang yang telah penuh dengan
campuran sampah organik dan mikroorganisme
padat. Tinggi susunan secukupnya, disesuaikan
dengan luas ruangan / lokasi pengkomposan.

Tutup / lapisi keranjang paling atas dengan
“keset “yang terbuat dengan sabut kelapa.

Catatan

a) Lakukan pengadukan maksimum satu
minggu sekali. Bila dirasa kering siram
dengan air lantas aduk hingga merata; b)
Bentuk keranjang bisa menggunakan
keranjang model lain, asal berlubang untuk
keperluan aerasi (keluar masuknya udara);
c) Apabila proses pengomposan telah
berumur 7 - 8 minggu keluarkan materi
kompos kemudian tiriskan selama satu minggu
untuk kemudian bisa digunakan sebagai
pupuk; d) Pada saat pemanenan sebaiknya
dilakukan pengayakan untuk memperoleh
pupuk kompos yang halus, materi yang masih
kasar bisa dimasukkan ke dalam keranjang
kembali untuk kemudian dilakukan proses
pengomposan lagi. e) Sampah harus dipilah
sejak dari sumbernya kemudian diangkut
dengan gerobak sampah ke lokasi
pengomposan.
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 Metode Open Windrow

Pada dasarnya proses pengomposan dengan
menggunakan metode open windrow merupakan
proses degradasi materi organik menjadi materi
yang stabil melalui reaksi biologis
mikroorganisme secara aerobik dalam kondisi
yang terkendali. Ketika sampah padat organik
dipaparkan di udara dan kandungan airnya
sesuai, maka berbagai mikroorganisme yang
biasanya sudah terdapat dalam sampah dan
mampu melakukan proses pengomposan
mulai bekerja. Selain oksigen dari udara dan
air, mikroorganisme memerlukan pasokan
makanan yang mengandung karbon dan unsur
hara seperti  nitrogen, fosfor dan kalium untuk
pertumbuhan dan reproduksi mereka.

Umumnya proses pengomposan metode open
windrow digunakan untuk melakukan proses
pengomposan sampah organik berskala  skala
komuitas (minimal 1 RT). Di Indonesia model
pengkomposan ini dikembangkan oleh BPPT
Jakarta di beberapa wilayah. Pusdakota Ubaya
pernah menggunakan proses pengomposan
metode open windrow pada tahun 2000 sampai
tahun 2003. Kemudian selanjutnya Pusdakota
memakai metode secara mix (mencampur)
penggunaan beberapa metode pengomposan
misalnya seperti penggunaan metode Takakura
Home Method dan Takakura Susun Method. Hal
ini terkait dengan kepentingan pembelajaran
dan pendidikan bagi publik mengenai proses
pengelolaan sampah.

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan

Latar BelakangLatar Belakang

1. Pembuatan rumah beratap tempat
pengomposan terbuka (tanpa dinding),
ukuran disesuaikan dengan banyaknya
asupan sampah organik yang akan diolah.
Berdasarkan hasil rancangan desain
bangunan pengomposan ukuran
tumpukan memiliki lebar 2,5 m, dan tinggi
1,5 meter dan panjang sesuai dengan
jumlah sampah organik yang tersedia.
Jumlah tumpukan idealnya adalah 7
tumpukan.

2. Proses sortasi (pemilahan) sampah organik
harus dilakukan di masing-masing rumah
tangga.

3. Sampah organik yang telah dipilah di
masing-masing warga kemudian diangkut
ke lokasi pengomposan dengan
menggunakan gerobak.

4. Sampah organik kemudian ditumpuk di
ruang pengomposan. Pembuatan
tumpukan dilakukan dengan
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Proses pembalikan dan penumpukan materi
organik ke tumpukan selanjutnya.

Gerobak sampah yang disekat menajdi 2 bagian.
Warna biru untuk sampah anorganik sementara
warna kuning untuk sampah sampah organik

menggunakan garu atau cangkul. Sampah
organik yang telah dipilah kemudian
dipindahkan dengan alat tersebut
kemudian ditumpahkan di tempat
pengomposan dengan cara membaliknya.
Tumpukan yang telah dibuat tidak boleh
dipadatkan. Tumpukan sebaiknya
berbentuk piramida terpancung dengan
lebar atas sekitar 1 m. Sesuai dengan
jadwal pembalikan kompos, maka
pembuatan tumpukan diselesaikan dalam
waktu 1 minggu.

5. Pembalikan. Pembalikan tumpukan
dilakukan dengan cara memindahkan
tumpukan ke tempat berikutnya.
Pembalikan dan pemindahan tersebut
dapat dilakukan dengan garu. Pembalikan
dan pemindahan dilakukan 1 minggu
sekali. Tempat kosong yang telah
ditinggalkannya diisi dengan tumpukan
sebelumnya. Proses pemindahan dilakukan
sampai pemindahan yang ketujuh atau
sampai pada tumpukan yang kedelapan.
Pada setiap pembalikan/pemindahan
tumpukan dapat dirasakan terjadinya
penurunan volume sampah sebagai akibat
dari berlangsungnya proses degradasi.
Penurunan ini berlangsung secara cepat
pada minggu pertama sampai minggu
ketiga atau empat dan berangsur-angsur
menurun hingga tercapai kondisi stabil
pada minggu ke tujuh. Sampah yang
dipindahkan pada tumpukan yang

Salah satu model pengomposan untuk sampah
tinja gajah menggunakan metode open windrow
yang dilakukan oleh Kebun Binatang Surabaya
bekerjasama dengan Pusdakota Ubaya.
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Termometer untuk mengukur suhu proses
pengkomposan, termometer ini mempunyai kaki
sampai 1 meter sehingga tingkat ketelitiannya
baik. Pengukuran suhu masing-masing tumpukan
sebaiknya dilakukan di tempat berbeda-beda
kemudian hasilnya dirata-rata.

Pengemasan, selanjutnya siap untuk dipasarkan

kedelapan sudah dapat dipanen sebagai
kompos matang.

6. Penyiraman. Penyiraman dilakukan
apabila sampah yang dikomposkan terlalu
kering. Kadar air yang ideal dari tumpukan
sampah selama proses pengomposan
adalah antara 50-60 % dengan nilai optimal
sekitar 55 %. Penyiraman akan sering
diperlukan apabila sampah yang
dikomposkan kurang memiliki
kemampuan untuk menahan air.
Penyiraman dilakukan secara merata ke
seluruh permukaan materi organik.

7. Pemantauan Suhu. Pengukuran suhu
dapat dilakukan dengan termometer. Ada
beberapa macam termometer yang bisa
digunakan, mulai dari yang canggih dan
mahal sampai termometer badan yang
murah. Gunakan termometer yang sesuai
dengan kemampuan daya beli. Pertama-
tama termometer ditancapkan ke dalam
tumpukan sampah atau bak sampai
sedalam 70-90 cm dan dibiarkan sekitar
15 menit sampai jarum penunjuk suhu
posisinya tidak berubah-ubah lagi.  Pada
beberapa hari pertama pengomposan suhu
materi organik mencapai 60–70 oC. Suhu
ini sedapat mungkin dipertahankan selama
beberapa hari  untuk membunuh bakteri-
bakteri patogen dan bibit gulma. Jika tidak
terjadi panas, kemungkinan proses
pengomposan tidak berjalan dengan baik.
Hal itu bisa karena sampahnya terlalu
basah atau terlalu kering atau rasio C/N -

Proses penyiraman secara merata dilakukan bila
materi organik terlalu kering, tetapi diusahakan
jangan terlalu banyak agar oksigen masih tetap
bisa masuk  ke dalam materi organik
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lolos dari proses pemilahan.  Bahan yang
belum terkomposkan  secara sempurna
dikembalikan lagi ke dalam tumpukan
minggu pertama dan bahan yang lolos dari
proses sortasi dibuang ke TPA (Tempat
Pembuangan Akhir);

10. Pengemasan, Kompos yang telah
diayak dikemas ke dalam kantong plastik
kedap air atau karung. Berat kompos yang
dikemas bisa disesuaikan dengan ukuran
5 Kg, 10 Kg, atau 20 Kg. Kantong-
kantong plastik tersebut diberi label nama
pemilik untuk kepentingan transparansi
dan pertanggungjawaban kualitas hasil
kompos.

Secara skematis pengelolaan sampah dengan
metode open windrow dapat melihat bagan alir
proses pengomposan metode open windrow.

nya terlalu tinggi. Pada proses
pengomposan minggu ketujuh (tumpukan
kedelapan) materi dan temperatur kompos
telah menjadi stabil pada suhu di bawah
50 oC yang menandai selesainya proses
pengomposan.

8. Penirisan (pengangin-anginan),
Dilakukan agar menghasilkan pupuk
kompos dengan kualitas yang lebih baik.
Tujuan dari penirisan ini adalah untuk
mengurangi kandungan air yang masih ada
sehingga mempermudah proses
pengayakan .

9. Pengayakan, Proses ini biasanya
dilakukan pada minggu ketujuh atau
tumpukan terakhir. Maksud utama dari
pengayakan adalah untuk memperoleh
ukuran partikel kompos yang diinginkan
sesuai dengan kebutuhan. Pengayakan juga
berfungsi sekaligus untuk memisahkan
bahan-bahan yang belum terkomposkan
secara sempurna dan memisahkan bahan-
bahan yang tidak dapat dikomposkan yang

Pengayakan, bisa dilakukan secara manual
ataupun mesin. materi kompos yang masih kasar
(berukuran besar) dimasukkan lagi ke proses
pengomposan minggu (tumpukan) pertama.

Proses penirisan (pengangin-anginan)



Halaman

30

BAGAN ALIR PROSES PENGOMPOSAN METODE OPEN WINDROW

Catatan:

a) Pada tahap masukan, sampah anorganik yang masih
mempunyai nilai jual misalnya botol plastik air isi ulang,
kaleng bekas, kertas dan lainnya dijual ke lapak, sementara
sampah anorganik yang sudah tidak bisa dimanfaatkan
lagi dibuang sebagai residu ke TPA (sekitar 20-30 persen
saja).
b) Jika materi organik terlalu basah maka sebaiknya
materi organik diaduk secara merata sehingga proses aerasi
untuk mencukupi kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme
dapat terpenuhi.
c) materi organik yang masih kasar pada minggu terakhir
sebaiknya dimasukkan di minggu pertama. Hal ini karena
materi organik yang masih kasar tersebut juga mengandung
mikroor ganisme yang memperkaya tumbuhnya

mikroorganisme baru di minggu pertama.
d) Lantai dalam bangunan rumah pengomposan sebaiknya
mempunyai kemiringan 10 -15 derajat dan dibangun
saluran selokan serta penampungan air lindi. Kemiringan
lantai berfungsi agar air lindi dapat dengan mudah mengalir
menuju selokan kemudian ditampung dalam bak
penampungan. Air lindi ini juga bisa dimanfaatkan untuk
melakukan penyiraman tumpukan sampah organik di
minggu pertama. Hal ini karena air lindi juga mengandung
mikroorganisme yang berfungsi untuk membantu proses
pengomposan.
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 “METODE BAK AERASI”

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan
Pada prinsipnya proses pengomposan metode
bak aerasi sama dengan proses pengomposan
menggunakan metode open windrow. Hal yang
membedakan adalah bangunan proses
pengomposan metode open windrow berbentuk
pelataran terbuka dengan kemiringan tertentu,
sementara bentuk bangunan metode bak
aerasi berupa bak-bak yang besarnya
disesuaikan dengan banyak sampah organik
yang akan dikelola. Pada umumnya jumlah
bak yang digunakan untuk melakukan proses
pengomposan berjumlah 7-8 bak. Setiap bak
berusia satu minggu, setiap minggunya materi
organik dipindahkan ke bak yang lain.

Beberapa lembaga yang pernah atau masih
menggunakan model pengomposan dengan
metode bak aerasi antara lain: BPPT Jakarta,
VEDC Malang dan Pusdakota Ubaya.

Proses pengomposan menggunakan metode bak
aerasi. Bentuk bangunan berupa sekat-sekat,
setiap sekat berumur satu minggu.

Proses pembalikan dan pemindahan materi
organik (kotoran sapi) menggunakan kendaraan
berat. Pembalikan juga bisa dilakukan secara
manual dengan menggunakan garu atau cangkul.

Termometer berkaki yang digunakan untuk
melakukan pengukuran suhu.
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 “Metode Tong Tertanam”

Proses pengomposan dengan metode
tong tertanam merupakan proses
pengomposan yang bisa dilakukan di
masing-masing rumah tangga. Proses
pengomposan menggunakan metode ini
memerlukan sebidang tanah di
pekarangan rumah untuk menanam tong
sebagai media pengomposan. Penanaman
tong didalam tanah dimaksudkan agar
mikroorganisme tanah dapat membantu
proses pengomposan dan sekaligus juga
memberikan kondisi yang ideal bagi
mikroorganisme untuk tumbuh berkembang
biak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Pusdakota Ubaya, pengomposan metode tong
ini cukup berguna jika digunakan oleh
keluarga besar, mereka yang mempunyai
rumah agak luas, dan mereka yang berprofesi
sebagai PKL (Pedagang Kaki Lima) atau
pengusaha restoran.

Alternatif model pengomposan di masing-
masing rumah tangga sangat membantu
karena dapat mengurangi beban pengelolaan
di TPS (Tempat pengelolaan Sementara).
Selain itu juga menghemat beban biaya
pengangkutan, dan memberikan media
pendidikan lingkungan bagi anak-anak.

Latar BelakangLatar Belakang

Alat dan
Bahan

No Bahan/ Alat Jumlah Satuan
1 Pupuk kompos Secukupnya
2 Sampah organik 1,5 Kg
3 Serbuk gergaji kayu
4 Tong biru 1 unit
5 Lakban 1 rol
6 Kain stocking 0,5 meter
7 Keranjang 1 buah
8 batu bata 3 buah
9 Cetok 1 buah
10 Gunting 1 buah

foto mini composter

Mini composter, penutup bisa menggunakan tutup
tong yang dilubangi menggunakan bor sehingga
proses aerasi bisa berjalan dengan optimal. Kain
berfungsi untuk mencegah masuknya serangga
(lalat, nyamuk, kecoa, dll)
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1. Siapkan tong dan lubangi tong pada
bagian pantat.

2. Siapkan lahan dan gali sedalam 10 cm
dengan menggunakan cetok, lalu tong
biru ditanam dengan posisi terbalik.

3. Uruk permukaan bagian bawah tong
dengan tanah yang sudah digali agar lalat
tidak bisa masuk

4. Usahakan tidak ada lubang yang
memungkinkan serangga/ lalat masuk.
Bila ada, tambal lubang-lubang samping
pada tong biru dengan lakban hitam.

5. Masukkan pupuk kompos secukupnya
sebagai alas pengomposan tong biru.

6. secara berlapis, masukkan juga sampah
organik lalu tutup permukaan sampah
dengan pupuk kompos dan serbuk gergaji
kayu sampai sampah tidak terlihat.

7. Tutup mulut tong biru dengan kain
stocking lalu pasang keranjang sebagai
penyekat agar udara bisa keluar masuk.

8. Setelah keranjang terpasang, ambil batu
bata dan letakkan di atas keranjang lalu
tutup tong biru dengan penutupnya agar
tidak terkena hujan.

9. Setelah tutup berada di atas, ambil batu
bata sebagai pemberat dan letakkan di
atas tutup agar aman dari terpaan angin.

Langkah PembuatanLangkah Pembuatan

Masing-masing ujung tong mempunyai lubang.
Ujung tong salah satunya ditanam ke dalam tanah
sehingga memungkinkan adanya mikroorganisme
tanah dan membantu proses aerasi proses
pengomposan.

Masukkan mikroorganisme padat atau bisa juga
menggunakan kompos yang sudah matang
dicampur dengan sekam/serbuk gergaji ke dalam
mini composter. Kemudian masukkan materi
sampah organik ke dalam mini composter. Lapisi
sampah organik tersebut dengan mikroorganisme
padat atau kompos yang sudah matang, demikian
seterusnya.
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CATATAN
1) Usahakan tong berada di luar sehingga terkena sinar matahari secara

langsung untuk meningkatkan suhu  sampah di dalam tong.
2) Pilih kain yang berpori dan bahan yang awet sehingga tidak

mengganggu proses aerasi.
3) Sebaiknya isi mini composter dengan sampah organik segar

(maksimum umur 1 hari), usahakan berlapis dan selalu di tutup (tercover)
dengan pupuk kompos dan serbuk gergaji (bahan kaya unsur karbon).

4) Bahan kaya karbon tidak hanya serbuk gergaji kayu alternatif lain adalah
cocopeat (serbuk sabut kelapa), abu pembakaran, sekam, dan daun-
daun kering yang tercacah.

5) Usahakan mempunyai 2 tong agar proses pengomposan bisa
berkelanjutan, bila tong penuh bisa mengisi tong lainnya sambil
menunggu proses pengomposan.

6) Rata-rata tong penuh berisi materi organik berkisar antara 3-5 bulan,
materi organik yang sudah dipanen sebaiknya dilanjutkan dengan
proses pematangan sebagai tahap akhir sebelum menjadi pupuk
kompos, waktu pematangan berkisar antara 4 minggu.

7) Metode ini sangat cocok untuk keluarga besar.
8) Kelemahan metode ini adalah ketika  banjir  isi / wadah pengkomposan

menjadi tergenang oleh air, salah satu solusinya adalah membuat
ketinggian yang cukup terhadap badan jalan sehingga ketika banjir tidak
tergenang air.
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Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini
merupakan pertanyaan yang paling sering
muncul.

Berapa lama proses pengomposan ?
Lama proses pengomposan tergantung pada
seberapa besar kita melakukan pengelolaan
sesuai dengan prinsip dasar pengomposan
misalnya suhu, kelembaban, PH, aerasi dan
lainnya. Dalam kondisi optimum dengan cara
pengelolaan yang benar, proses pengomposan
memerlukan waktu 1,5 sampai 2 bulan.
Vermicomposting (proses pengomposan
dengan menggunakan cacing) memakan waktu
sekitar 6 bulan. Jika sampah organik tidak
dikelola maka proses pengomposannya
memakan waktu lebih lama lagi yaitu lebih dari
satu tahun.
Secara umum sebaiknya kita mengalokasikan
waktu lagi sekitar satu atau dua minggu untuk
proses pematangan, baru kemudian kita bisa
menggunakan produk kompos tersebut untuk
keperluan budidaya tanaman atau reklamasi
lahan.

Bagaimana mengetahui kompos  jadi ?
Kompos yang sudah jadi mempunyai suhu
yang stabil  (suhu kamar). Bau kompos jadi
sudah menyerupai bau tanah dengan warna
yang juga menyerupai tanah (kehitaman).
Kompos jadi juga dapat diketahui melalui uji
perkecambahan yang dapat dibaca di dalam
manual ini.

Apakah sampah kertas  bisa
dikomposkan? Apakah cukup efektif ?
Sampah kertas relatif aman untuk
dikomposkan, tetapi memerlukan waktu yang
cukup lama karena sampah kertas mempunyai
kandungan lignin yang sangat tinggi. Lignin
merupakan salah satu bagian dalam dinding
sel batang tanaman keras yang memang sangat
sulit diuraikan oleh mikroorganisme.
Pilihan kertas sebagai materi yang
dikomposkan sebaiknya dikaji ulang terkait
dengan banyaknya industri kertas daur ulang
atau industri kertas yang dapat mendaur ulang
sampah kertas. Daur ulang sampah kertas
menjadi produk kertas kembali merupakan
pilihan yang sebaiknya dilakukan untuk
mengurangi penebangan pohon sebagai bahan
baku utama dalam pembuatan kertas. Sebagai
fakta produksi 1 ton kertas setara dengan
menebang 17 pohon besar.

Apakah inokulan, aktivator atau bahan
additives lainnya cukup baik dalam
membantu proses pengomposan ?
Inokulan atau aktivator yang diproduksi secara
komersial dengan dalih pemenuhan
kandungan mikroorganisme yang dapat
mempercepat proses pengomposan sebaiknya
perlu dikaji ulang. Dalam proses
pengkomposan tidak ada keharusan untuk
membeli produk-produk inokulan yang
dikomersilkan tersebut. Sampah organik
sendiri sudah cukup banyak mengandung
mikroorganisme yang berfungsi untuk
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menguraikan materi organik menjadi kompos.
Jika kita ingin meningkatkan populasi
mikroorganisme dalam proses pengkomposan
cukup dilakukan melalui penambahan materi
tanah kebun atau kompos matang yang
dicampur dengan sampah organik, atau bisa
juga membuat inokulan secara mandiri. Cara
pembuatan inokulan secara mandiri dapat
dilihat di manual ini.

Bagaimana cara mengurangi lalat?
Usahakan untuk mengomposkan sampah
organik secepatnya sehingga tidak
mengundang lalat untuk bertelur di dalam
materi sampah organik tersebut. Dalam proses
pengomposan sebaiknya dilapisi dengan
materi kompos yang sudah jadi, sekam, serbuk
gergaji, atau daun kering. Beberapa metode
yang bisa dipakai untuk mengurangi
permasalahan lalat dapat dibaca di manual ini
yaitu proses pengomposan menggunakan
Takakura Home Method, Takakura Susun
Method, atau Mini Composter.

Bagaimana cara meminimalkan bau?
Sejauh proses pengomposan yang kita lakukan
tercukupi kebutuhan aerasinya (udara) maka
permasalahan bau dapat dikurangi. Jika ada
permasalahan bau maka masukkan serbuk
gergaji, sekam atau potongan daun kering
dalam materi yang dikomposkan kemudian
aduk hingga merata untuk memperbaiki proses
aerasi. Komposisi antara karbon dan nitrogen
dalam proses pengomposan sebaiknya berkisar

antara 30:1. Permasalahan bau salah satunya
disebabkan oleh komposisi nitrogen yang ada
dalam proses pengomposan sangat tinggi.

Apakah menguntungkan secara
ekonomis?
Ya, karena proses pengomposan sebenarnya
tidak membutuhkan investasi yang mahal dan
dapat dilakukan dengan cara yang sederhana.
Pengomposan yang dilakukan secara mandiri
di tingkat keluarga jelas menghemat
pembelian pupuk untuk keperluan budidaya
tanaman di pekarangan atau dalam pot.
Pengomposan dalam skala makro misalnya
tingkatan kabupaten atau kota secara
signifikan akan memperpanjang umur LPA
(Lahan “Pembuangan” Akhir) sehingga dapat
meminimalkan investasi suatu daerah dalam
pembebasan lahan untuk keperluan LPA,
produk kompos yang dihasilkan dapat
meminimalkan penggunaan ketergantungan
petani terhadap penggunaan pupuk kimia yang
harganya naik dari tahun ke tahun, proses
pengkomposan skala makro juga mengurangi
beban biaya kesehatan masyarakat akibat
penyakit diare atau penyakit lain yang
disebabkan karena sampah yang tidak terolah.

***


