
kelembaban, pupuk kandang juga menambah karbohidrat, terutama selulosa, dan

merangsang kehadiran mikroba yang menjadi makanan cacing tanah.

Dalam budidaya cacing tanah, terdapat campuran yang terdiri dari sisa

media serta kotoran cacing tanah, yang disebut dengan Vermikompos (Yuliarti;

2009). Teknologi alternatif ramah lingkungan dalam pembuatan pupuk kompos

dengan memanfaatkan cacing tanah disebut dengan Vermicomposting. Produk

hasil vermicomposting bersifat nontermofilik, yang merupakan hasil dari

biodegradsai dari limbah organik melalui interaksi antara cacing tanah dan

mikroorganisme. Vermikompos ini dapat memperbaiki struktur tanah,

meningkatkan penyerapan nutrient, serta meningkatkan WHC (Water Holding

Capacity) tanah, sehingga sangat berguna dalam proses pengolahan lahan untuk

pertanian (Sallaku, 2009).

Penelitian sebelumnya oleh (Kaviraj, dkk; 2003) menunjukkan bahwa

berdasarkan analisis kimia, kotoran cacing tanah memiliki jumlah magnesium,

nitrogen,dan potassium yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah

disekitarnya. Selain itu, hasil analisis oleh (Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian, 2008) menunjukkan bahwa vermikompos mempunyai sifat-sifat kimia

yang lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari sifat-sifat kimia tanah dalam

vermikompos seperti kandungan unsur hara N dan P didalam vemikompos lebih

tinggi, begitu pula dengan C-organik dan bahan organik tanah.

Kandungan N vermikompos berasal dari perombakan bahan organik

yang kaya N dan ekskresi mikroba yang bercampur dengan tanah dalam sistem

pencernaan cacing tanah. Peningkatan kandungan N dalam bentuk vermikompos

selain disebabkan adanya proses mineralisasi bahan organik dari cacing tanah

yang telah mati, juga oleh urin yang dihasilkan dan ekskresi mukus dari tubuhnya

yang kaya N.

Vermikompos mempunyai struktur remah, sehingga dapat mempertahankan

kestabilan dan aerasi 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 masuk ke dalam saluran pencernaan cacing. maka

cacing akan mensekresikan suatu senyawa yaitu Ca- humat. Dengan adanya
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ABSTRAK

Sebagai salah satu alternatif sederhana pengolahan sampah organik

dari sisa tanaman adalah dengan menggunakan cacing tanah. Kotoran cacing

tanah yang dinamakan vermikompos dapat dimanfaatkan sebagai pupuk

tanaman.

Cacing yang dapat digunakan adalah Lumbricus rubellus, Eisenia

foetida, serta Pheretima asiatica. Hasil analisis oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan Pertanian tahun 2008 menunjukkan bahwa vermikompos

mempunyai sifat-sifat kimia yang lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari

sifat-sifat kimia tanah dalam vermikompos seperti kandungan unsur hara N dan

P didalam vemikompos lebih tinggi, begitu pula dengan C-organik dan bahan

organik tanah.

Apabila gagasan tertulis berupa inovasi vermikompos ini diterapkan,

maka diharapkan pemrosesan sampah organik melalui proses pengomposan

tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan metode vermikompos

menggunakan input berupa sampah organik yang partikelnya kecil yang tidak

dapat diproses dengan mesin pengomposan. Selain itu, produk lain berupa
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cacing tanahyang dibudidayakan juga memiliki nilai jualyang tinggi dan masih

sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha kecil masyarakat sekitar

TPA Blondo - Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan materi atau zat, baik yang bersifat organik maupun

anorganik yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia, meliputi aktivitas rumah

tangga, industri, maupun kegiatan komersial. (Notoatmodjo, 2002).

Di wilayah perkotaan, sampah menjadi persoalan yang cukup serius bagi

masyarakat. Selama ini masyarakat membuang begitu saja sampah ke

tempat-tempat sampah dan menyerahkan urusan selanjutnya kepada petugas
kebersihan dan urusan selesai

, tetapi sesungguhnya permasalahan tidak selesai

sampai di situ. Timbunan sampah di tempat pembuangan akhir menjadi problem

tersendiri, problem kesehatan, pencemaran dan keindahan lingkungan.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sampah merupakan komoditas

yang bernilai negatif. Hal ini dikarenakan perlunya biaya yang relatif besar untuk

menanganinya, tetapi apabila usaha pengelolaan sampah dapat terlaksana dan

hasilnya dapat dimanfaatkan dengan baik, disamping dapat mengatasi masalah

keterbatasan lahan dan sumber dana pengelolaan sampah, usaha ini dapat pula

memberi manfaat ekonomi bagi para pelakunya sehingga akan berdampak positif

terdapat perekonomian wilayah secara menyeluruh.

Filosofis pengelolaan sampah selama ini adalah dikumpulkan,ditampung

di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan akhirnya dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (TPA). Adanya keterbatasan lahan yang dapat dipergunakan

sebagai TP A karena semakin sulitnya memperoleh ruang yang pantas dan

jaraknya semakin jauh dari pusat kota, serta diperlukannya dana yang besar untuk

pembebasan lahan TPA, merupakan faktor- faktor yang turut mempengaruhi

permasalahan sampah tersebut. Kondisi d iatas mendorong upaya pengelolaan

sampah yang lebih baik, dan sebanyak mungkin dapat mendayagunakan kembali

sampah, sehingga metode recycling sampah dengan cara mengolah sampah

untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan.
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Pengelolaan sampah dengan metode yang ramah lingkungan dan mudah

diterapkan menjadi salah satu hal yang sangat esensial, hal ini disebabkan karena

masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. Salah satunya

terjadi di TPA Blondo - Jawa Tengah, dimana diterapkan sistem dumping-off

yaitu pembuangan terbuka yang tidak memisahkan antara sampah organik

maupun anorganik. Dampak dari sistem pembuangan ini adalah tidak ada nya

pemisahan yang teratur antara sampah organik maupun sampah anorganik,

sehingga pengelolaan sampah organik dengan cara dikomposkan pun sedikit sulit
dilakukan.

TPA Blondo - Jawa Tengah memilki bagian pengomposan sampah

organik sederhana dengan menggunakan EM 4. Akan tetapi, banyak sekali

sampah organik berukuran kecil yang tidak lolos dalam mesin pemrosesan,

sehingga sampah tersebut diangkut kembali dan dibiarkan menumpuk di TPA

Blondo - Jawa Tengah, maka diperlukan suatu aplikasi metode yang dapat

mengoptimalkan penggunaan input sampah organik yang ada, untuk kemudian

diproses menjadi kompos.

Teknologi alternatif ramah lingkungan dalam pembuatan pupuk kompos

dengan memanfaatkan cacing tanah disebut dengan Vermicomposting. Produk

hasil vermicomposting bersifat nontermofilik, yang merupakan hasil dari

biodegradsai dari limbah organik melalui interaksi antara cacing tanah dan

mikroorganisme. Vermikompos ini dapat memperbaiki struktur tanah,

meningkatkan penyerapan nutrient, serta meningkatkan WHC (Water Holding

Capacity) tanah, sehingga sangat berguna dalam proses pengolahan lahan untuk

pertanian (Sallaku, 2009).

Tujuan dan manfaat dari gagasan tertulis ini adalah tidak hanya untuk

memberikan suatu inovasi pengelolaan sampah yang mudah diaplikasikan, tetapi

juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar TPA Blondo - Jawa

Tengah terhadap lingkungan, serta memacu pertumbuhan Usaha Kecil

Menengah di daerah tersebut.
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GAGAS AN

Kondisi kekinian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 7 Februari
2014

, terlihat bahwa sudah ada gudang pengomposan yang ada di TPA Blondo -

Jawa Tengah, namun hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah, banyak

sekali sampah organik berukuran kecil yang tidak lolos dalam mesin pemrosesan,

sehingga sampah tersebut diangkut kembali dan dibiarkan menumpuk di TPA

Blondo - Jawa Tengah. Produk dari proses pengomposan ini pun tidak diberikan

kepada masyarakat sekitar, namun dikembalikan kepada Dinas Tata Kota di

tempat tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi metode yang dapat

mengoptimalkan penggunaan input sampah organik yang ada, untuk kemudian

diproses menjadi kompos. Salah satunya melalui metode vermikompos atau

pembuatan pupuk berbasis budidaya cacing tanah.

Cacing tanah merupakan hewan yang hid up di tempat yang lembab dan

tidak terkena matahari langsung. Kelembaban ini penting untuk mempertahankan

cadangan air dalam tubuhnya. Kelembaban yang dikehendaki sekitar 60 - 90%.

Selain tempat yang lembab, kondisi tanah juga mempengaruhi kehidupan cacing

seperti pH tanah, temperatur, aerasi, C02, bahan organik, jenis tanah, dan suplai

makanan. Diantara ke tujuh faktor tersebut, pH dan bahan organik merupakan

dua faktor yang sangat penting. Kisaran pH yang optimal sekitar 6,
5 - 8,5.

Adapun suhu ideal menurut beberapa hasil penelitian berkisar antara 21-300

Celcius. Cacing yang dapat digunakan dalam proses pengomposan adalah cacing

yang cepat berkembang biak, serta tahan hidup dalam limbah organik (Warsana,

2009).

Dari persyaratan tersebut, jenis cacing yang cocok yaitu Lumbricus

rubellus, Eisenia foetida, dan Pheretima asiatica. Cacing ini hidup dengan

menguraikan bahan organik. Bahan organik ini menjadi bahan makanan bagi

cacing. Untuk memberikan kelembaban pada media bahan organik, perlu

ditambahkan kotoran ternak atau pupuk kandang. Selain memberikan
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kelembaban, pupuk kandang juga menambah karbohidrat, terutama selulosa, dan

merangsang kehadiran mikroba yang menjadi makanan cacing tanah.

Dalam budidaya cacing tanah, terdapat campuran yang terdiri dari sisa

media serta kotoran cacing tanah, yang disebut dengan Vermikompos (Yuliarti;

2009). Teknologi alternatif ramah lingkungan dalam pembuatan pupuk kompos

dengan memanfaatkan cacing tanah disebut dengan Vermicomposting. Produk

hasil vermicomposting bersifat nontermofilik, yang merupakan hasil dari

biodegradsai dari limbah organik melalui interaksi antara cacing tanah dan

mikroorganisme. Vermikompos ini dapat memperbaiki struktur tanah,

meningkatkan penyerapan nutrient, serta meningkatkan WHC (Water Holding

Capacity) tanah, sehingga sangat berguna dalam proses pengolahan lahan untuk

pertanian (Sallaku, 2009).

Penelitian sebelumnya oleh (Kaviraj, dkk; 2003) menunjukkan bahwa

berdasarkan analisis kimia, kotoran cacing tanah memiliki jumlah magnesium,

nitrogen,dan potassium yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah

disekitarnya. Selain itu, hasil analisis oleh (Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian, 2008) menunjukkan bahwa vermikompos mempunyai sifat-sifat kimia

yang lebih unggul. Hal ini dapat dilihat dari sifat-sifat kimia tanah dalam

vermikompos seperti kandungan unsur hara N dan P didalam vemikompos lebih

tinggi, begitu pula dengan C-organik dan bahan organik tanah.

Kandungan N vermikompos berasal dari perombakan bahan organik

yang kaya N dan ekskresi mikroba yang bercampur dengan tanah dalam sistem

pencernaan cacing tanah. Peningkatan kandungan N dalam bentuk vermikompos

selain disebabkan adanya proses mineralisasi bahan organik dari cacing tanah

yang telah mati, juga oleh urin yang dihasilkan dan ekskresi mukus dari tubuhnya

yang kaya N.

Vermikompos mempunyai struktur remah, sehingga dapat mempertahankan

kestabilan dan aerasi 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 masuk ke dalam saluran pencernaan cacing. maka

cacing akan mensekresikan suatu senyawa yaitu Ca- humat. Dengan adanya
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senyawa tersebut partikel-partikel tanah diikat menjadi suatu kesatuan (agregat)

yang akan dieksresikan dalam bentuk casting. Agregat-agregat itulah yang

mempunyai kemampuan untuk mengikat air dan unsur hara tanah.

Solusi yang pernah ditawarkan pemerintah.

Solusi yang pernah ditawarkan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan

sampah organik adalah dengan cara pengomposan sederhana menggunakan EM
4

. Hasil akhir dari proses pengomposan ini adalah pupuk kompos siap pakai yang

dikemas dalam karung dan dikembalikan kepada Dinas Tata Kota untuk

perawatan dan pengelolaan taman kota.

Kondisi kekinian yang dapat diperbaiki

Apabila gagasan tertulis berupa inovasi vermikompos ini diterapkan,

maka diharapkan pemrosesan sampah organik melalui proses pengomposan

tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan metode vermikompos

menggunakan input berupa sampah organik yang partikelnya kecil yang tidak

dapat diproses dengan mesin pengomposan. Selain itu, produk lain berupa cacing

tanah yang dibudidayakan juga memiliki nilai jual yang tinggi dan masih sangat

prospektif untuk dikembangkan sebagai usaha kecil masyarakat sekitar TPA

Blondo - Jawa Tengah.

Pihakyang dapat membantu

Pihak yang dapat membantu dalam realisasi gagasan tertulis ini yang

terutama adalah masyarakat sekitar TPA Blondo - Jawa Tengah, dimana

masyarakat tersebut dapat berperan aktif dalam proses pembangunan instalasi

kotak vermikompos disetiap rumah. Pemerintah yaitu Dinas Tata Kota juga dapat

memfasilitasi perluasan usaha vermikompos ini dengan cara menyediakan

tempat atau lokasi yang sesuai untuk menerapkan inovasi ini, serta memfasilitasi

penyediaan bibit cacing tanah.
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Langkah strategis yang harus dilakukan

Dalam pembuatan vermikompos, penyediaan bibit cacing merupakan hal

yang utama. Bibit ini dapat diperoleh di peternak cacing.

Media dengan ketebalan 5-10 cm dalam luasan 1 m2 membutuhkan

sekitar 2000 ekor cacing atau dalam luasan 0,1 m2 dibutuhkan 100 gram cacing

tanah. Hal ini berdasarkan estimasi berdasarkan daftar pustaka bahwa dalam satu

hari cacing tanah akan memakan makanan seberat tubuhnya.

Bahan yang digunakan berupa limbah organik, seperti sisa sayur

sayuran, dedaunan atau kotoran hewan. Dengan demikian proses pengomposan

ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu dapat mengurangi pencemaran

lingkungan, menghasilkan pupuk organik, dan menghasilkan cacing yang

menjadi sumber protein hewani bila digunakan sebagai pakan ternak.

Bahan organik ini tidak dapat langsung digunakan atau diberikan kepada

cacing, tetapi harus difermentasikan sebelumnya dengan cara dibiarkan selama

satu minggu. Selain bahan organik yang diberikan pada awal sebagai media,

diperlukan juga media tambahan untuk menghindari makanan yang asam karena

berbahaya bagi cacing. Media tambahan ini dapat berupa kotoran hewan atau sisa

tanaman yang telah dihaluskan.

Wadah yang digunakan untuk budidaya cacing maupun pembuatan

vermikompos dapat berupa kayu, plastik, atau hanya berupa lubang- lubang

dalam tanah. Perlu diperhatikan, wadah tersebut tidak terbuat dari logam atau

alumunium yang dapat membahayakan cacing.

Limbah organik seperti sampah daun atau sayuran ditumpuk dan

dibiarkan agar gas yang dihasilkan hilang. Tumpukan itu disiram air setiap hari

dan dibalik minimal 3 hari sekali. Proses ini dilakukan sekitar satu minggu.

Setelah sampah tidak panas (suhu normal), tempatkan di wadah yang telah

disediakan. Akan lebih baik bila dicampur dengan kotoran hewan yang sudah

difermentasi sebelumnya, Pencampuran kotoran hewan ini dimaksudkan untuk

menambah unsur hara bagi pupuk yang dihasilkan. Setiap hari ditambahkan

makanan tambahan berupa kotoran hewan yang telah diencerkan seberat cacing

yang dipelihara.
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Proses pengomposan ini diakhiri setelah bahan menjadi remah dan

terdapat butir-butir kecil lonjong yang sebenarnya merupakan kotoran cacing.

Hasil kompos ini juga tidak berbau. Sete lah menunjukkan indikator seperti itu,

cacing tanah dipisahkan dari vermikompos secara manual yaitu dengan bantuan

tangan. Hasil vermikompos dikering anginkan sebelum dikemas.

KESIMPULAN

Metode vermikompos diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas produksi dari usaha pengomposan di TPA Blondo - Jawa

Tengah. Bahan yang digunakan dapat berupa limbah organik, seperti sisa

sayur-sayuran, dedaunan atau kotoran hewan.

Wadah yang digunakan untuk budidaya cacing maupun pembuatan

vermikompos dapat berupa kayu, plastik, atau hanya berupa lubang- lubang
dalam tanah.

Indikator yang menunjukkan bahwa vermikompos siap digunakan

adalah suhu nya tidak panas, serta tidak berbau. Jika sudah menunjukkan indikasi

tersebut, maka vermikompos tersebut dapat langsung dikemas. Cacing tanahnya

juga memiliki prospek yang bagus karena memiliki nilai jual yang tinggi.
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