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 Kompos atau sering disebut juga pupuk organik 

merupakan hasil fermentasi atau dekomposisi dari bahan 

bahan organik seperti tanaman, hewan, atau limbah 

organik lainnya. 

 Prinsip pengomposan adalah menurunkan C/N ratio bahan 

organik hingga sama dengan C/N tanah yaitu <20. 

 Pengomposan atau dekomposisi merupakan peruraian dan 

pemantapan bahan-bahan organik secara biologi dalam 

suhu tinggi (termofilik) dengan hasil akhir bahan yang 

cukup baik untuk digunakan ke tanah tanpa merugikan 

lingkungan.  

 Semakin rendah nilai C/N ratio bahan, pengomposan 

semakin cepat. 

 Semakin kecil ukuran bahan maka luas permukaan yang 

tersentuh bakteri semakin banyak, pengomposan semakn 

cepat. 

 Pengomposan dari beberapa macam bahan akan semakin 

baik dan cepat. 

 Semakin banyak jumlah mikroorganisma maka 

pengomposan semakin cepat. 

 Kelembaban harus dijaga agar mikroorganisme dapat 

bekerja secara optimal sekitar 40-60 %, selain itu aerasi 
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1.

NILAI C/N RATIO 
BAHAN

2.

UKURAN 
BAHAN

3. 

KOMPOSISI 
BAHAN

4. 

JUMLAH 
MIKRO-

ORGANISME

5.

KELEMBABAN 
DAN AERASI

6. 

SUHU

7.

KEASAMAN/ 
(PH))

juga harus diperhatikan sesuai dengan perlakuan pada 

kompos (aerobik atau anaerobik). 

 Suhu juga harus diperhatikan agar mikrobia dapat bekerja 

optimal, umumnya 30-500 C sehingga perlu dilakukan 

proses pembalikan. 

 Keasaman atau pH juga mempengaruhi kinerja bakteri , 

normalnya berkisar 6,5 – 7,5 (netral). 
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 Proses pengomposan secara alami membutuhkan waktu 

yang cukup lama, normalnya 2-3 bulan bahkan 6-12 bulan 

tergantung bahan yang digunakan. 

 Aktivator dapat membuat proses tersebut dapat 

dipersingkat menjadi hanya 2-3 minggu saja atau mungkin 

1 sampai 1,5 bulan tergantung bahan yang digunakan. 

 Beberapa aktivator yang tersedia di pasaran antara lain 

EM4, Stardec, dan Orgadec. 

 

 

 EM4 atau disebut juga effective 

microorganism 4 merupakan larutan 

aktivator yang berisi sangat banyak 

mikroorganisme, 5 golongan diantaranya 

yaitu bakteri fotosintetik, bakteri asam 

laktat, Streptomyces sp., ragi, dan 

Actinomycetes. 

 Kompos yang dihasilkan dengan fermentasi EM4 disebut 

dengan “Bokashi”. 

 Pembuatan Bokashi tidak memerlukan tempat khusus, yang 

terpenting di tempat yang tidak terkena hujan atau 

matahari langsung (sebaiknya beratap dan beralas). 

 Bokashi Jerami dibuat dengan bahan utama jerami yang 

sudah dipotong-potong. 
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 Bokashi pupuk kandang dibuat dengan bahan utama pupuk 

kandang. 

 Masing-masing bahan tersebut ditambahkan dengan 

dedak dan sekam hingga merata. 

 Ditambahkan larutan EM4 yang sudah dicampur dengan 

gula, penambahan dilakukan hingga kandungan air 30-

40% , ditandai dengan tidak menetesnya air ketika bahan 

digenggam dan mekar kembali ketika genggaman 

dilepaskan. 

 Campuran tersebut diletakkan di tempat yang kering 

kemudian ditutup karung goni atau terpal. 

 Suhu sebaiknya antara 40-50oC, dapat di kontrol setiap 5 

jam sekali , dan apabila suhu terlalu tinggi lakukan 

pembalikkan. 

 Proses fermentasi ini berlangsung selama 4-7 hari. 

 Setelah bahan menjdi bokashi, karung goni dibuka, ciri-ciri 

bokashi yang sudah jadi adalah warnanya hitam, gembur, 

tidak panas dan tidak berbau. 

 Bokashi siap digunakan sebagai pupuk. 

 Bokashi dapat digunakan seperti pupuk kandang atau 

pupuk kompos pada umumnya. 

 Dosisnya 3-4 genggam untuk luas lahan 1m2. 

 Penggunaan bokashi sebaiknya disesuaika dengan unsur 

hara dalam bokashi tersebut 

 Bokashi jerami baik digunakan untuk melanjutkan 

fermentasi penutup tanah dari bahan organik dan 

digunakan di lahan sawah karena ketersediaan bahannya 

cukup. 
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 Bokashi pupuk kandang baik digunakan untuk media 

pembibitan dan media tanaman yang masih kecil. 

 Dengan bantuan EM4, bokashi yang diperoleh sudah dapat 

digunakan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu setelah 

proses 4-7 hari 

 Selain itu bokashi hasil pengomposantidak panas, tidak 

berbau busuk, tidak mengandung hama dan penyakit, 

serta tidak membahayakan pertumbuhan dan produksi 

tanaman. 

  

 

 Stardec adalah aktivator berupa 

mikrobia yang berperan dalam 

peruraian atau dekomposisi limbah 

organik hingga dapat menjadi kompos. 

 Mikrobia di dalam aktivator Stardec 

antara lain mikrobia lignolitik, mikrobia 

seulolitik, mikrobia proteolitik, 

mikrobia lipolitik, mikrobia aminolitik, 

dan mikrobia fiksasi nitrogen non-

simbiotik. 

 Kondisi bakteri di dalam Stardec bisa tetap stabil hingga 5 

tahun setelah membuka kemasan dengan cara menutupnya 

kembali dan menyimpan di tempat yang kering, terhindar 

dari sinar matahari dan tidak lembab. 
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 Tempat proses sebaiknya berlangsung pada tempat yang 

tidak terkena matahari ataupun hujan secara langsung. 

 Buat 3 tempat atau 3 bak penampungan dan diberi atap, 

karena proses ini memerlukan 3 tahapan yang berbeda. 

 Bahan yang digunakan adalah kotoran ternak yang sudah 

diendapkan, tujuannya adalah meminimalisir kandungan 

urun dan air 

 Tahap 1 yaitu kotoran ternak yang sudah diendapkan 

dimasukkan ke dalam bak 1 lalu dicampur rata dengan 

penambahan serbuk gergaji dan stardec. diamkan selama 

1 minggu di bak 1. 

 Tahap 2 yaitu pembalikan pada bak 1 dan dipindahkan 

pada bak 2. dilakukan penambahan abu dan kalsit. proses 

berlangsung selama 3 minggu dengan dilakukan 

pembalikan tiap minggunya , tujuannya adalah menambah 

oksigen dalam tumpukan dan menjaga suhu agar tetap 60-

70oC. 

 Tahap 3 yaitu proses pematangan atau penstabilan. setelah 

3 minggu di bak 2, dilakukan pembalikan dan dipindahkan 

ke bak 3 dan dibiarkan selama 1 minggu. Pada tahap ini 

terjadi penurunan suhu, nutrisi stabil, bentuk menjadi 

remah, bau hilang dan warna kecokelatan. Setelah 1 

minggu komos disaring dan dikemas, yang tidak lolos 

saringan akan dikembalikan te tahap 1 lagi. 

 Kompos dengan aktivator stardec sudah siap digunakan. 
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 Bebas dari biji-biji tanaman liar (gulma). 

 Bebas dari bakteri patogen. 

 Tidak berbau dan tidak membakar tanaman. 

 Mudah digunakan dan memiliki unsur hara yang 

dibutuhkan tanama. 

 Meminimalisir penggunaan pupuk anorganik 

 Biaya pembelian pupuk dan tenaga lebih hemat. 

 Jumlah mikrobia tanah akan meningkat karena stardec 

mengandung bakteri pengaktif mikrobia tanah. 

 Memperbaiki struktur tanaman sehingga tanah mudah 

diolah. 

 Memperbaiki pH tanah karena pupuk organik bersifat 

penyangga (buffer) sehingga akan meningkatkan pH tanah 

pada tanah asam. 

 Produksi dapat meningkat hingga 10-30%, biji tidak cepat 

busuk 

 Tanaman akan dijauhi hama /penyakit/jamur karena 

jaringan tanaman yang terbentuk lebh kuat, dengan 

demikan daya tahannya pun meningkat. 

 

 

 Orgadec merupakan aktivator berupa 

mikrobia yang memiliki sifat 

menghancurkan bahan organik dalam waktu 

yang singkat dan bersifat antagonis 

terhadap beberapa penyakit akar. 
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 Beberapa mikrobia yang mempunyai kemampuan tersebut 

yaitu Trichoderma pseudokoningii dan Cytophaga sp. , 

Kedua mikrobia ini mengeluarkan enzim penghancur 

lignin dan selulosa secara bersamaan. 

 Kedua mikrobia ini dapat bekerja pada suhu yang tinggi 

(termofilik) yaitu sekitar 80%. 

 Proses pengomposan dengan Orgadec terjadi secara 

aerob, produk dikemas dalam bentuk serbuk dan dapat 

bertahan 12 bulan. 

 Proses pengomposan terjadi 14-21 hari tergantung volume 

bahan dan kondisi pengomposan. 

 Efektif digunakan dengan bahan utama tandan kosong 

kelapa sawit (TKKS) 

 Memerlukan 2 buah rumah atau 2 tempat yang berbeda. 

 Rumah 1 adalah rumah cacah (shredding house) berisi 

mesin cacah dan hasil cacahan TKKS, idealnya dibangun di 

dekat pabrik. 

 Rumah 2 adalah rumah pengomposan (composting house) 

berisi tumpukan TKKS yang telah dicacah dan akan 

dikomposkan.  

 Menyiapkan mesin pencacah yang sesuai dengan bahan 

dan juga menyiapkan alat pembalik dan pembawa TKKS. 

 Proses pengomposan dengan orgadec lebih efektif 

dilakukan dalam skala besar namun juga tidak menutup 

kemungkinan dilakukan dalam skala kecil. 

 TKKS ditampung dalam mesin pencacah setelah keluar dari 

pabrik. 
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 TKKS yang telah dicacah dibawa dengan mini loader ke 

rumah pengomposan  

 Dicampur dengan Orgadec dan dibuat tumpukan. 

 Ditutup plastik hitam selama 14 hari 

 Pengomposan selesai ditandai dengan turunnya tumpukan 

menjadi sekitar 25-30%, suhu kembali normal , warnaa 

kehitaman dan tekstur lebih halus. 

 Mutu kompos seragam. 

 Kompos dalam keadaan matang . 

 Mengandung inokulum mikrobia antagonis bagi penyakit 

jamur akar. 

 Mengandung unsur hara makro 

 Mengandung zat pengatur tumbuh berupa bahan humik. 
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Ketiga aktivator memiliki kelebihan dengan sifatnya 

masing masing. Semuanya baik dan dapat mempercepat 

proses pengomposan serta mendapatkan hasil yang lebih 

memuaskan , jadi kita boleh memilih metode penggunaan 

aktivator sesuai keinginan kita dengan tetap memperhatikan 

fasilitas yang kita miliki. Untuk pemula pengguna aktivator 

sebaiknya memulai dengan metode EM4 karena cukup 

mudah dilakukan dan dapat efektif dilakukan pada skala 

pembuatan kompos yang tidak begitu besar. 
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