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PENGERTIAN PUPUK ORGANIK

 Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun

dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan

sisa -sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk

organik dapat berbentuk padat atau cair yang 

digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, 

dan biologi tanah.



SUMBER BAHAN ORGANIK

 Sumber bahan organik dapat berupa kompos, 

pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, 

brangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan

sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri

yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah

kota (sampah).



ALAT DAN BAHAN :

 Wadah berukuran besar dengan penutup (tong 

atau ember),  

 Sarung tangan



BAHAN

 Sampah rumah tangga,  

 Tanah, 

 Pupuk Kandang (30 kg), 

 EM4 (100 ml), 

 gula pasir (1 sdm), 

 umbang (20 kg) dan

 Air



CARA MEMBUAT

 Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah

menjadi pupuk kompos.

 Pisahkan sampah organik (sisa

makanan/dedaunan) dengan sampah plastik. 

Sampah organiklah yang nantinya akan

digunakan sebagai pupuk kompos.



LANJUTAN

 Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat

pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus

dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang 

dibuat tidak akan terkontaminasi.

 Masukkan tanah, pupuk kandang,  Umbang

secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi

dengan sampah organik. Ketebalannya bisa

Anda sesuaikan dengan wadah dan banyaknya

sampah organik.

 Siram permukaan tanah tersebut menggunakan

air(sudah ditambahkan larutan EM4 dan gula

pasir) secukupnya.



LANJUTAN

 Masukkan sampah organik yang sudah

disiapkan ke dalam wadah.

 Pastikan sampah disimpan secara merata. 

Sebisa mungkin ketebalan sampah setara

dengan ketebalan tanah

 Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini

tanah berperan sebagai penutup sampah.

 Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar

tiga minggu.



HAL – HAL YANG PERLU 

DIPERHATIKAN:

 Pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak

terkontaminasi oleh air hujan dan hewan.

 Pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar

matahari.




