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Kompos merupakan produk akhir suatu proses fermentasi tumpukan 
sampah atau bagian dari tanaman (jerami, rumput, daun pisang, daun tebu, 
daun jagung, daun kesambi). 

Unsur yang terkandung dalam kompos adalah unsure makro dan 
unsur mikro yang telah terurai dan tersedia bagi tanaman. 

Alat dan Bahan

1. 300 gr pupuk Urea

2. 150 gr pupuk TSP yang telah dihaluskan

3. 500 gr kapur pertanian/dolomite

4.  1 kg  cendawanTrichoderma

5. 20 kg kotoran ayam petelur yang sudah disaring (1,5 karung 

/ 1 ember) 

6. 1 m3 media kompos yang telah dicacah (seresah/daun 

kering yang tidak banyak mengandung lignin)

7. Kotak kayu/semen berukuran 1m3 tanpa alas atau langsung 

bersinggungan dengan tanah secara langsung  

Cara Membuat : 

1.Siapkan terpal berukuran 1,5 m x 1,5 m sebagai alas untuk membuat 

campuran pupuk pada permukaan tanah yang rata. Terpal 

digunanakan untuk memudahkan pengadukan.
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2. Siapkan pupuk urea, pupuk TSP, dolomit di atas terpal. Campur 
seluruh bahan tersebut hingga tercampur secara merata.

3. Campurkan 1 kg cendawan Trichoderma dengan bahan yang 
telah dicampurkan sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam 
mencampurkan bahan tersebut sebaiknya menggunakan tangan 
agar seluruh bahan tercampur merata secara sempurna. 
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4.  Siapkan kotoran ayam kering yang telah ditumbuk dan 
disaring menggunakan ayakan pasir.

5. Tuangkan kotoran ayam kering tersebut ke dalam 
campuran pupuk dan cendawan Trichoderma. 
Pencampuran seluruh bahan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan tangan untuk memastikan seluruh bahan 
tercampur sempurna. 

6.  Siapkan 4 buah ember, kemudian bagi campuran bahan 
tersebut bagi ke dalam masing-masing ember dengan 
jumlah sama rata.
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7. Siapkan kotak kayu (dapat juga bentuk permanen 
menggunakan semen) berukuran panjang x tinggi x lebar 
1 m3 tanpa alas letakkan di atas tanah. Untuk bahan dari 
kayu, gunakan plastik sebagai lapisan dalam. Kotak 
tersebut nantinya menjadi wadah untuk selama proses 
pembuatan pupuk. 

8. Setelah wadah siap, masukkan seresah ke dalam kotak 
sambil terus diinjak-injak hingga setinggi seperempat 
bagian atau 25 cm. Pastikan seresah merata ke seluruh 
wadah. Seresah yang digunakan sebaiknya seresah kering. 

9. Taburkan secara merata satu bagian campuran bahan pupuk 
di atas tumpukan seresah dengan menggunakan tangan. 
Pastikan seluruh bahan campuran tersebar merata hingga 
tepi tepi kotak. 
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10. Siram dengan air sebanyak 6 buah gembor secara merata 
ke seluruh permukaan. Hal ini bertujuan agar bahan 
pupuk dengan seresah lebih tercampur.

11. Ulangi langkah ke-8 hingga seresah memenuhi setengah 
bagian wadah atau 50 cm sambil terus diinjak-injak. 
Taburkan kembali 1 bagian campuran pupuk di seluruh 
permukaan seresah. 



13. Ulangi langkah 11 dan 12 sebanyak dua kali hingga wadah 
terisi penuh.

14.Setelah wadah terisi penuh, tutup dengan menggunakan 
plastik. Kemudian timpa dengan balok kayu supaya tertutup 
rapat. Pastikan seluruh permukaan tertutup rapat. Proses ini 
memakan waktu hingga 2 bulan. Siram bahan pupuk 
tersebut dengan air sebanyak 3 gembor setiap pagi dan sore 
hari. Tutup kembali wadah setelah selesai menyiram.
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12.Siram kembali dengan air sebanyak 3 gembor pada 
permukaan campuran seresah dan bahan pupuk secara 
merata.
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15. Setelah 8 – 10 minggu pupuk kompos Trichoderma siap 
dipanen. Beratnya akan menyusut menjadi sekitar sepertiga 
bagian atau ± 30 cm. Warna pupuk juga akan berubah menjadi 
lebih hitam pekat.
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 Trichoderma dapat digunakan sebagai cendawan antagonis 
(melawan cendawan penyebab penyakit tanaman) dan dapat juga 
digunakan untuk mempercepat pelapukan bahan organik sehingga sangat 
efektif untuk pembuatan kompos.

Alat dan Bahan
1. Jagung giling
2. Plastik bening ukuran 0,5 kg
3. Awetan cendawan
4. Meja besar
5. Kipas angin
6. Kuas kecil
7. Semprotan
8. Gelas ukur

Cara Membuat :

1. Siapkan jagung giling sebanyak 10 kg, kukus jagung selama 10 
menit, tambahkan air 1 gayung kemudian diaduk agar 
tercampur merata. Ulangi langkah tersebut sampai tiga kali. 
Kemudian angkat jagung yang sudah direbus setengah matang 
(tidak lengket).
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2.  Ratakan jagung yang telah dikukus diatas permukaan yang rata 
yang telah diberi alas (plastik) untuk menurunkan suhu jagung. 
Kegiatan ini sebaiknya dilakukan dalam ruangan tanpa terkena 
cahaya matahari langsung.

3. Bolak-balik jagung dengan menggunakan spatula kayu. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan suhu jagung sampai 
mendekati suhu ruangan.
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4.  Siapkan cendawan Trichoderma yang telah dicampur dengan 
air ke dalam gelas ukur dengan perbandingan air dan awetan 
cendawan, 300 ml air : 3 tabung isolat cendawan untuk 10 kg 
jagung

5.  Setelah campuran cendawan dan air tercampur rata, masukkan 
bahan tersebut ke dalam botol semprot.
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6.  Semprotkan cairan campuran cendawan ke seluruh permukaan 
jagung sambil terus diaduk. Pastikan seluruh cairan dan jagung 
tercampur secara merata.

7.  Siapkan plastik ukuran 500 gram. Masukkan sebanyak 100 
gram campuran jagung dan cendawan ke dalam plastik.
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8.  Diamkan campuran tersebut dengan keadaan plastik sedikit 
terbuka selama 5 – 7 hari. Simpanlah pada lokasi yang bersih 
dan tidak terkena matahari langsung.

9.  Setelah 5 – 7 hari Trichoderma warna jagung akan berubah 
menjadi hijau kehitaman dan beraroma seperti tapai tanda 
sudah siap dipanen.
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