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Program Penerapan Penggunaan 

Vermikompos sebagai Upaya dalam 

Meningkatkan Produktivitas Pertanian 

 Percobaan penggunaan 
vermikompos pada tomat, ken-
tang, bawang putih, melon dan 
bunga-bungaan menunjukkan 
hasil yang nyata, baik terhadap 
pertumbuhan maupun produksi 
tanaman. 

Nilai Ekonomis Vermikompos 

 V e r m i k o m p o s  d a p a t 
digunakan sebagai pupuk organik 
tanaman sayur-sayuran, buah-
buahan, bunga, padi dan palawija 
serta untuk pemupukan rumput 
pada lapangan golf. 

Penggunaan Vermikompos 

 1 kg vermikompos dicampur  
dengan 3 kg tanah apabila 
digunakan untuk tanaman di 
dalam pot. 

 6-10 kg vermikompos setiap 
10 m2 Iuas lahan atau 6-10 
ton/ha lahan sawah.  

Takaran penggunaan ini sangat 

bergantung pada jenis 

tanaman dan tingkat 

kesuburan tanah. 

yang akan dipupuk.  

 Untuk membuat vermikompos tidak 

membutuhkan biaya yang mahal, 

peralatan dan bahan yang diguna-

kan sederhana, 

 tempat/lahan usaha relatif sempit, 

 dapat dikerjakan oleh anak-anak 

hingga dewasa (lansia) pria atau 

wanita, 

 dapat mencegah pencemaran ling-

kungan akibat limbah organik yang 

belum dimanfaatkan, 

 teknologinya sederhana, 

 bahan media atau pakan cacing 

tanah berupa limbah organik tidak 

dibeli. 

Dengan demikian “Vermikompos” 

dapat dijadikan sumber pendapatan 

baru bagi masyarakat. 

BIOTER SALMAN ITB 

BIOTER SALMAN ITB 



 V e r m i k o m p o s 
mengandung ber-
bagai unsur hara 
yang dibutuhkan 
tanaman seperti 
N, P, K, Ca, Mg, 
S, Fe, Mn, AI, Na, 
Cu, Zn, Bo dan Mo tergantung 
pada bahan yang digunakan. 

 Membantu menyediakan nutrisi 
bagi tanaman. 

 Meningkatkan kesuburan tanah. 

 membantu proses penghancuran 
limbah organik. 

 Vermikompos berperan memper-
baiki kemampuan menahan air. 

 

 

 Vermikompos mem-
punyai kemampuan mena-
han air sebesar 40-60% 
sehingga mampu memper-
tahankan kelembaban. 

 Memperbaiki struktur tanah 
dan menetralkan pH tanah. 

 Vermikompos adalah kompos yang 

diperoleh dari hasil perombakan bahan-bahan 

organik yang dilakukan oleh cacing tanah. 

Vemikompos merupakan campuran kotoran 

cacing tanah (casting) dengan sisa media atau 

pakan dalam budidaya cacing tanah. Oleh karena 

itu, vermikompos merupakan pupuk organik yang 

ramah lingkungan dan memiliki keunggulan 

tersendiri dibandingkan dengan kompos lain yang 

kita kenal selama ini.  

  

Vermikompos Cara Pembuatan Vermikompos  

Keunggulan 
Vermikompos 

Sampah  

organik  

Kotoran ternak 

Rumput-rumputan, 

jerami padi,       

sampah daun,           

sisa sayuran, dll. 

Dikumpulkan 

Dicacah 

dan 

dicampur 

Rumput-rumputan, 

jerami padi,       

sampah daun,           

sisa sayuran, dll. 

1. Fermentasi Substrat 

Disusun             

bergantian  dengan                    

kotoran ternak 

1 m 

1 m 

1 m 

Ditutup dengan           

terpal atau    

karung beras 

Diaduk 3 hari 

sekali hingga 2 

minggu 

 

Kompos yang siap diguna-

kan sebagai media cacing 

2. Komposting sampah oleh cacing 

Kompos yang sudah jadi    

dimasukkan ke dalam ember 

Masukkan cacing ke 

dalam ember tersebut  

Vermikompos 

1. Humus 

2. Hormon Pertumbuhan Tanaman 

3. Mikroba Tanah 

Produksi dan Kualitas Vermikompos 

Vermikompos yang dihasilkan dan usaha budidaya 
cacing tanah mencapai sekitar 70% dari bahan media 
atau pakan yang diberikan. Misalnya jumlah media 
atau pakan yang diberikan selama 40 hari budidaya 
sebanyak 100 kg maka vermikompos yang dihasilkan 
sebanyak 70 kg. 

Kualitas vermikompos tergantung pada jenis bahan 

media atau pakan yang digunakan, jenis cacing tanah 

dan umur vermikompos.  

Vermikompos yang berkualitas baik ditandai dengan 

warna hitam kecoklatan hingga hitam, tidak berbau, 

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

Kandungan Vermikompos  
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