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Pelaksa

Uraian

na
Operat

Musik………………….

or
Narator

Saudarapendengar,

wargatanidimanasajaberada,

kitaberjumpakembalidalamAcaraSiaranPedesaan
Indonesia

Radio

(RRI)

Republik

StasiunTanjung

Pinang…ApakabarnyaBapakdanIbuTani?...KiranyaBapakdanIbusekaliand
alamkeadaan

yang

Wargatanisekalian,

sehatdantetapgiatmelaksanakanusahataninya.
topik

yang

akandibahas

kaliiniadalahtentangcaramembuatkompos yang efektif.
Operat

Musik……………………

or
Narator

Komposatau

humus

adalahsisa-sisamahlukhidup

yang

telahmengalamipelapukan,
bentuknyasudahberubahsepertitanahdantidakberbau.
Komposmemilikikandunganhara

NPK

yang

lengkapmeskipunpersentasenyakecil. Komposjugamengandungsenyawasenyawa lain yang sangatbermanfaatbagitanaman. Proses pengomposan
sendiri dapat berjalan secara alami maupun buatan.
Operat Musik……………………..
or
Narato Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang
r

dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup
(tanaman maupun hewan). Proses pembuatan kompos dapat berjalan
1

secara aerob maupun anaerob yang saling menunjang pada kondisi
lingkungan

tertentu.

Secara keseluruhan

proses

tersebut

disebut

dekomposisi.
Operat Musik……………………..
or
Narato Komposibarat
r

multivitamin

bagitanahdantanaman.

Komposmemperbaikisifatfisikdankimiatanah.
Komposakanmengembalikankesuburantanah.

Tanah

kerasakanmenjadilebihgembur. Tanah miskinakanmenjadisubur. Tanah
masamakanmenjadilebihnetral.

Tanaman

yang

diberikompostumbuhlebihsuburdankualitaspanennyalebihbaikdaripadatan
amantanpakompos.
Operat Musik…………………..
or
Narato Manfaat kompos antara lain: menyediakan unsur hara mikro bagi
r

tanaman, menggemburkan tanah, memperbaiki struktur dan tekstur
tanah, meningkatkan porositas, aerasi dan komposisi mikroorganisme
tanah, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, memudahkan
pertumbuhan

akar

tanaman,

menyimpan

air

tanah

lebih

lama,

meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk kimia, bersifat multi lahan
karena dapat digunakan di lahan pertanian, perkebunan, reklamasi lahan
kritis maupun padang golf.
Operat Musik……………………..
or
Narato Kompos memiliki keunggulan dibanding pupuk kimia karena memiliki
r

sifat-sifat sebagai berikut: memiliki unsur hara makro dan mikro yang
lengkap walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat memperbaiki
struktur tanah (dengan cara: meningkatkan daya serap tanah terhadap
air dan zat hara, memperbaiki kehidupan mikroorganisme di dalam tanah
dengan

cara

menyediakan

bahan

makanan

bagi

mikroorganisme

tersebut, memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tidak mudah
terpencar, memperbaiki drainase dan tata udara di dalam tanah,
2

membantu proses pelapukan bahan mineral, melindungi tanah terhadap
kerusakan yang disebabkan erosi, meningkatkan kapasitas tukar kation
atau KTK) dan menurunkan aktivitas mikroorganisme tanah yang
merugikan.
Operat Musik……………………..
or
Narato Padaprinsipnyasemuabahan
r

yang

berasaldarimahlukhidupataubahanorganikdapatdikomposkan.

Seresah,

daun-daunan, pangkasanrumput, ranting, dansisakayudapatdikomposkan.
Kotoranternak,

binatang,

bahkankotoranmanusiabisadikomposkan.

Komposdarikotoranternaklebihdikenaldenganistilahpupukkandang.
Sisamakanandanbangkaibinatangbisajugamenjadikompos.

Ada

bahan

yang mudahdikomposkan, adabahan yang agakmudah, danadabahan
yang sulitdikomposkan. Sebagianbesarbahanorganikmudahdikomposkan.
Bahan

yang

agakmudah

alias

agaksulitdikomposkanantara

lain:

kayukeras, batang, danbambu. Bahan yang sulitdikomposkanantara lain
adalahkayu-kayu

yang

sangatkeras,

tulang,

rambut,

tanduk,

danbulubinatang.
Oper

Musik………………………

ator
Narat

Tanamantidakdapatmenyerapharadaribahanorganik yang masihmentah,

or

apapunbentukdanasalnya.

Kotoranternak

masihsegartidakbisadiserapharanyaolehtanaman.
yang
Kompos

yang

Apalagisisatanaman

masihsegarbugarjugatidakdapatdiserapharanyaolehtanaman.
yang

‘setengahmatang’

jugatidakbaikuntuktanaman.

Bahanorganikharusdikomposkansampai

‘matang’

agar

bisadiserapharanyaolehtanaman.
Prinsipnyaadalahtanamanmenyerapharadaritanah,
olehkarenaituharusdikembalikanmenjaditanahdandiberikanketanahlagi.
Oper

Musik………………………..

ator

3

Narat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kompos,

or

yang pertama adalah temperatur. Proses pembuatan kompos anaerob
maupun aerob akan berjalan dengan baik jika bahan berada dalam
temperatur yang sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisme perombak.
Namun setiap kelompok memiliki temperatur optimum pada proses
pembuatan kompos yang merupakan integrasi dari berbagai jenis
mikroorganisme

yang

terlihat.

Mikroorganisme

merupakan

faktor

terpenting dalam proses pembuatan kompos anaerob maupun aerob
karena mikroorganisme ini yang merombak bahan organik menjadi
kompos.
Oper

Musik……………………..

ator
Narat

Faktor kedua yang mempengaruhi proses pembuatan kompos adalah

or

kelembaban dan aerasi. Pada pembuatan kompos secara aerob, aerasi
sangat dibutuhkan agar bakteri aerobik dapat tetap hidup. Namun
berbeda dengan proses aerob, bakteri pada proses anaerobik tidak
membutukhan aerasi, hal ini dikarenakan bakteri anaerobik memang tidak
membutuhkan udara. Untuk kelembaban udara, baik cara anaerob
maupun aerob memerlukan kelembaban yang berbeda. Secara umum
kelembaban yang baik pada proses pembuatan kompos tergantung dari
jenis bahan organik yang digunakan dalam campuran bahan kompos.

Oper

Musik……………………..

ator

4

Narat

Ada banyak teknik dalam membuat kompos, kita akan bahas salah

or

satunya. Tetapi prinsipnya sama saja, yaitu membuat bahan organik yang
sudah dianggap sampah diproses sedemikian rupa sehingga cocok
dijadikan

media

untuk

menggemburkan

tanah

dan

menyuburkan

tanaman. Ada dua hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan
kompos.

Yang

pertama

adalah

lahan/tempat

untuk

melakukan

pemrosesan. Yang kedua adalah bahan-bahan atau material untuk
dijadikan kompos itu sendiri. Untuk tempat mutlak harus ada. Bahan bisa
diperoleh dari sampah-sampah organik yang cukup berlimpah disekitar
kita.
Oper

Musik………………………..

ator
Narat

Membuatkompossangatmudah.

or

Secaraalamibahanorganikakanmengalamipelapukanmenjadikompos,
tetapiwaktunya

lama

antarasetengahsampaisatutahuntergantungbahandankondisinya.

Agar

proses pengomposandapatberlangsunglebihcepatperluperlakuantambahan.
Pembuatankomposdipercepatdenganmenambahkanaktivatoratauinokulum
ataubiangkompos.

Aktivatoriniadalahjasadrenik

(mikroba)

yang

bekerjamempercepatpelapukanbahanorganikmenjadikompos.
Bahanorganik

yang

lunakdanukurannyacukupkecildapatdikomposkantanpaharusdilakukanpenc
acahan.

Tetapibahanorganik

yang

besardankeras,

sebaiknyadicacahterlebihdahulu.
Aktivatorkomposharusdicampurmeratakeseluruhbahanorganik agar proses
pengomposanberlangsunglebihbaikdancepat.
Oper

Musik………………………..

ator
Bahan

yang

akandibuatkomposjugaharuscukupmengandung

air.

Air

inisangatdibutuhkanuntukkehidupanjasadrenik di dalamaktivatorkompos.
Bahan yang keringlebihsulitdikomposkan. Akan tetapikandungan air yang
5

terlalubanyakjugaakanmenghambat
Jadibasahnyaharuscukup.

proses

pengomposan.

Bahanjugaharuscukupmengandungudara.

Sepertihalnya

air,

udaradibutuhkanuntukkehidupanjasadrenikaktivatorkompos.
Oper

Musik………………………..

ator
Narat

Untukmelindungikomposdarilingkunganluar

or

komposperluditutup.

yang

Penutupaninibertujuanuntukmelindungibahan/jasadrenikdari
cahayamatahari,

penguapan,

buruk,
air

hujan,

danperubahansuhu.

Bahandidiamkanselamabeberapawaktuhinggakomposmatang. Lama waktu
yang dibutuhkanantara 2 minggusampai 6 minggutergantungdaribahan
yang

dikomposkan.

Bahan-bahan

yang

lunakdapatdikomposkandalamwaktu yang singkat, 2 – 3 minggu. Bahanbahan yang kerasmembutuhkanwaktuantara 4 – 6 minggu. Cirikompos
yang

sudahmatangadalahbentuknyasudahberubahmenjadilebihlunak,

warnanyacoklatkehitaman,

tidakberbaumenyengat,

danmudahdihancurkan/remah.
Oper

Musik………………………..

ator
Narat

Apabila sampah organik hanya ditimbun saja, membutuhkan waktu

or

berbulan-bulan untuk bisa menjadi kompos. Dalam proses pembuatan
kompos akan timbul panas karena aktivitas mikroba. Hal ini karena
mikroba mengunyah sampah organik dan memprosesnya menjadi
kompos. Suhu optimal untuk proses pengomposan adalah 450-650C, jika
terlalu panas kompos harus dibolak balik setiap 7 hari. Keberhasilan
proses

pemanfaatan

sampah

organik

menjadi kompos

ada pada

bagaimana kita mengendalikan suhu, kelembaban dan oksigen, supaya
mikroba pengurai memperoleh kondisi yang optimal untuk berkembang
biak, makanan cukup (sampah organik), kelembaban (30-50%) dan udara
segar oksigen.
Oper

Musik………………………..
6

ator
Narat

Kompos

yang

sudahmatangdapatlangsungdigunakanuntuktanaman.

or

Tidakadabatasanbakuberapadosiskompos yang diberikanuntuktanaman.
Secaraumumlebihbanyakkomposmemberikanhasil

yang

lebihbaik.

Tetapijikakomposakandigunakanuntukpembibitanatauuntuktanaman
dalam

di

pot/polybag,

komposharusdicampurtanahdenganperbandingansatubagiankompos
:tigabagiantanah.

Komposdapatdiberikansebagaisatu-

satunyasumberharatambahanataulebihdikenaldenganistilahpertanianorgani
k. Kompos yang diberikansebaiknyadalamjumlah yang cukup, agar
tanamandapattumbuhlebihbaik.
Oper

Musik………………………..

ator
Narat

Komposjugabisadiberikanbersama-samadenganpupukkimiabuatan.

or

Pupukkimiadapatdikurangisebagiandandigantikandenganpenambahankom
pos.
Komposdapatdiberikanketanamanapasaja,
holtikultura,

perkebunan,

mulaidaritanamanpertanian,

tanamanhias,

buah-buahan,

sayuran,

dankehutanan. Misalnyauntuktanaman: padisawah, padigogo, jagung,
ketelapohon, kacang, kol, kentang, karet, kopi, sawit, kakao, tebu,
aglonema, gelombangcinta, mangga, akasia, dan lain-lain.
Oper

Musik………………………..

ator
Narat

SaudarapendengarsetiaacarasiaranPedesaan Radio Republik Indonesia,

or

demikianlahkitatelahmendengarkantentangcaramembuatkompos

yang

efektif.
Sekiranyadapatmeningkatkansemangatparakaumtanidanmasyarakattanidal
ammengeloladanmeningkatkanusahataninya.
Semogabermanfaatbagibapak/ibutanidimanapunberadadansampaijumpake
mbalidalamsiaran yang samadenganmateri lain.
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