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Pengantar Vermikultur  
Di dunia ini ada lebih dari 6.000 spesies cacing, banyak di antaranya bahkan tidak diberi nama atau dipelajari. Namun petani 
umumnya tertarik pada dua kategori utama cacing tanah, yaitu “cacing anecik/penggali” dan “epigeik/penghuni permukaan.” 
Cacing anecik/penggali mencakup cacing kebun yang biasa atau cacing tanah/Nightcrawler (berwarna abu-abu/merah muda 
dengan panjang sekitar 15 cm), makanan mereka adalah tanah yang bercampur dengan bahan organik yang membusuk. Pakar 
cacing mula-mula adalah Charles Darwin, yang menetapkan bahwa cacing tanah memproses dan memperkaya tanah tanpa akhir, 
dan tanpa adanya cacing ini, bertani seperti yang kita kenal sekarang ini tidak akan mungkin terjadi. Cacing penggali membuat 
terowongan-terowongan panjang yang mencapai kedalaman hampir sekitar 30 cm, memungkinkan air dan oksigen masuk ke 
bagian dalam tanah. Pada saat yang sama, cacing penggali mengusung mineral ke atas dan mencampurnya dengan tanah 
permukaan. Tidak perlu dikatakan betapa bernilainya cacing tanah bagi petani.  
 
Namun, dalam tulisan ini saya akan berfokus pada cacing penghuni permukaan, yang juga disebut cacing kompos. Pengomposan 
adalah proses penguraian dan penstabilan materi organik, terutama melalui aktivitas mikro-organisme bersama-sama pengurai 
yang lebih besar, salah satunya adalah cacing. Pembusukan (dekomposisi) terjadi secara alami di sekitar kita, dan dengan 
mendorong dan menyempurnakan proses ini, petani dapat mempercepat proses pengomposan dan meningkatkan kualitas materi 
organik yang dihasilkan. Pengomposan pada dasarnya adalah memecah senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana 
yang dapat diserap oleh tanaman dengan lebih mudah. Pengomposan dengan menggunakan bantuan cacing disebut 
vemikompos/'vermicomposting'.Vermikompos menghasilkan amandemen/perbaikan tanah yang ideal, penuh dengan mikroba 
dan nutrisi, disertai daya tangkap air dan karakteristik struktur tanah yang sangat baik. 
 
Catatan tentang nomenklatur: istilah yang digunakan dalam bidang ini bermacam-macam dan belum ada kesepakatan universal 
mengenai artinya. Berikut adalah pemahaman pribadi saya mengenai istilah-istilah yang saya gunakan di sini: 
1) Vermikultur: Budidaya atau pemeliharaan cacing tanah secara disengaja serta penggunaan kemampuan cacing untuk 
mengolah materi organik. 
 
2) Vermikas/Vermicastings– Kotoran murni yang dihasilkan oleh cacing, dipecah dari materi-materi organik yang sebelumnya 
tidak terdegradasi. Jika dilakukan dengan hati-hati, vermikas dapat dipanen dalam bentuk murni dari bagian atas wadah. 
 
3) Proses Vermikompos/Vermicomposting - Menggunakan cacing untuk memecah atau 'mendegradasi secara biologis' materi 
organik untuk tujuan membuat amandemen organik yang dapat dipakai untuk menyuburkan tanah. 
 
4) Vermikompos– Campuran yang dihasilkan dari kotoran cacing murni, sisa-sisa makanan dan alas cacing setelah dipanen dari 
wadah yang dipakai untuk beternak cacing tersebut. 
 
Latar Belakang dan Sejarah 
Diperkirakan bahwa cacing, dalam satu atau lain bentuk, telah ada selama 150 juta tahun sehingga vermikultur bisa dikatakan 
telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Namun cacing baru benar-benar dipelajari dan dikembangkan secara serius 
sebagai sebuah sarana pertanian dalam 150 tahun terakhir. Sejak munculnya mikroskop yang berkekuatan tinggi, kita memiliki 
akses ke dunia mikroba yang sangat menakjubkan. Selama ribuan tahun, para petani tanpa mempunyai pengetahuan lengkap 
telah mengaplikasikan vermikompos ke ladang-ladang mereka, dicampur dengan kotoran hewan. Di mana pun Anda memiliki 
tumpukan sampah atau timbunan kotoran binatang, kemungkinan besar Anda akan menemukan cacing pengomposan. Sekarang 
vermikomposting adalah subjek dan teknologi yang telah diakui, dan banyak universitas yang memasukkannya ke dalam 
kurikulum mereka. 
 
Jenis-Jenis Cacing  
 
Ada sekitar 6 atau 7 spesies cacing kompos yang berbeda, yang telah dipilih dan dipelihara untuk kascing (bekas cacing) yang 
mereka hasilkan. Cacing yang paling banyak ditemukan di mana-mana adalah cacing tanah Red Wiggler (Eisenia fetida), disebut 
juga cacing Brandling atau cacing Macan. Jenis cacing ini adalah cacing asli Eropa tetapi sekarang bisa ditemukan di peternakan 
cacing di seluruh dunia. Meskipun demikian cacing ini tidak umum di temui di alam liar di Asia Tenggara. Cacing asli lokal di 
Myanmar dan di sepanjang kawasan yang terletak antara India dan Malaysia adalah cacing Biru Malaysia (Perionyx excavatus)  
  



yang juga disebut cacing Biru India. Cacing kompos yang kedua di Myanmar adalah cacing ANC/African Nightcrawler 
(Eudrilus eugeniae). Seperti namanya, cacing ini bukan cacing asli lokal tetapi didatangkan ke sini, kemungkinan besar oleh 
proyek LSM maupun proyek-proyek pemerintah. Saya memelihara baik cacing biru Malaysia maupun cacing ANC, dan ada 
perbedaan besar di antara kedua jenis cacing ini. 
 

  

Gambar 1. Memilah-milah cacing tanah Malaysian Blue 
(Perionyx excavatus), juga dikenal sebagai Cacing Biru 
India. 

Gambar 2. Cacing tanah jenis ANC/African Nightcrawler 
(Eudrilus eugeniae), perhatikan kemilau birunya. 

Cacing Biru Malaysia: Cacing asli lokal ini banyak ditemukan di tumpukan kotoran sapi, yang merupakan salah satu makanan 
favorit mereka. Panjangnya 8 cm sampai 15 cm dan berwarna merah tua/coklat. Ciri yang membedakannya adalah ketika terkena 
cahaya, kepalanya memantulkan kilauan biru bening (Gambar 1). Cacing jenis ini sangat aktif, sering menggeliat liar saat 
disentuh atau terkena cahaya. Cacing Biru Malaysia sangat produktif dan dapat dengan cepat memproses materi organik dalam 
jumlah besar. Lalu mengapa dia bukan cacing kompos nomor 1 di dunia? Yah sayangnya cacing ini mempunyai satu kelemahan 
utama, yaitu sifatnya yang suka mengembara. Jika kondisi kehidupan tidak sesuai dengan keinginan mereka atau ada badai 
disertai petir, maka mereka cenderung mencoba melarikan diri, sekalipun upaya pelariannya itu mendatangkan kematian. Tahun  
lalu, selama musim hujan, saya kehilangan ribuan cacing Biru Malaysia dari peternakan cacing dalam ruangan milik kami. Kami 
tidak sepenuhnya memahami perilaku ini, tetapi hal ini telah memaksa kami untuk berhenti memelihara cacing Biru Malaysia di 
dalam ruangan. Untungnya, mereka mampu berkembang pesat di luar ruangan! 
 
Cacing tanah African Night Crawler/ANC: Cacing impor ini umumnya harus dibeli. Di tempat kami, sekarang ini harganya 
sekitar 100K yats (*sekitar 150 rupiah) per cacing dewasa. Guna memulai beternak cacing, Anda membutuhkan setidaknya 200 
ekor. Cacing ANC adalah cacing yang jauh lebih besar, lebih berotot, tumbuh hingga mencapai panjang 15 cm dan juga 
menunjukkan kilau biru yang khas saat terkena cahaya (Gambar 2). Namun, cacing ini tidak memiliki nafsu berkelana seperti 
cacing Biru Malaysia dan sebaliknya memiliki kepribadian yang tenang, lebih suka bermalas-malasan di permukaan makanan. 
Oleh karena itu, musim hujan tahun ini, saya membuat perubahan dengan memelihara cacing Biru Malaysia di tumpukan kotoran 
ternak di luar ruangan, dan cacing ANC saya ternakkan di dalam wadah yang dibuat khusus untuk memelihara cacing, di dalam 
ruangan. 
 
Kondisi yang Disukai untuk Bertumbuh 
 
Cacing kompos adalah makhluk yang tangguh, dan dapat bertahan hidup meskipun ada di lingkungan yang kurang optimal, 
namun untuk berkembang biak dengan subur, mereka memerlukan kondisi tertentu, sebagai berikut:  
 
Suhu: Cacing kompos akan berkembang biak dengan subur pada suhu antara 15 sampai 25 0C (59-77 0F) tetapi bisa mati jika 
terpapar panas atau dingin yang ekstrim. Cacing Biru Malaysia dan Cacing ANC yang saya pelihara, dua-duanya adalah cacing 
tropis yang merasa paling nyaman jika berada di sekitar ujung atas kisaran itu. Salah satu cara untuk memastikan cacing-cacing 
merasa bahagia adalah dengan membuat tumpukan yang cukup besar sehingga mereka bisa mencari suhu yang paling cocok bagi 
dirinya. Di musim dingin, dengan menurunnya suhu maka aktivitas cacing - makan, mengeluarkan kotoran, dan berkembang biak 
– juga akan sangat melambat tetapi semua kegiatan tersebut akan meningkat kembali saat cuaca mulai menghangat.  
 
Kelembaban: Cacing membutuhkan kondisi lembab, sekitar 80% dari beratnya. Alas tidurnya harus berasa seperti spons yang 
airnya di peras sehingga hanya ada satu atau dua tetes air akan keluar, tidak lebih. Tanda kelembaban yang tepat adalah kulit 
yang terlihat basah mengkilat. Satu kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah membiarkan wadah cacing menjadi 
anaerobik, sehingga cacing akan kekurangan oksigen akibat kurangnya drainase. Sebagian besar makanan cacing memiliki 
kandungan air yang tinggi, meskipun demikian dalam kondisi panas perlu dilakukan penyemprotan setiap hari.  
 
Aerasi: Cacing 'bernafas' melalui kulitnya dan proses pengomposan melepaskan gas-gas lain yang harus dibiarkan keluar 
sehingga diperlukan aerasi yang bagus. Ingatlah bahwa Anda mencoba menciptakan kondisi ideal bagi cacing dan inang dari 
bakteri, jamur, dan makhluk pembusuk lainnya yang menghuni wadah tersebut.  
 
Makanan: Cacing pengomposan dapat memakan hampir semua jenis materi organik yang membusuk: sisa-sisa dapur, limbah 
pertanian, daun-daun kering, atau kotoran hewan, dll. Sekali lagi, kita harus berpikir di sepanjang kontinum antara berkembang 
  



dengan subur vs. bertahan hidup; apakah cacing tersebut berkembang biak atau hanya sekadar bertahan hidup? Supaya dapat 
memperoleh kotoran cacing yang konsisten dan berkualitas tinggi, kita harus menyediakan makanan yang baik, konsisten, dan 
berkualitas tinggi. Ini membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan investasi. Makanan yang tidak disukai cacing antara lain: 
jeruk, sayuran/rempah-rempah dengan rasa yang kuat seperti bawang dan cabai, daging, produk susu, dan makanan berminyak. 
Apa yang tidak mereka sukai ini mudah diamati ketika mereka menghindari makanan tertentu atau dengan cepat mengonsumsi 
makanan lain (mis. labu, buah-buahan lunak, dll.). Satu syarat penting lainnya adalah makanan tersebut harus sudah 
dikomposkan terlebih dahulu sampai taraf tertentu. Satu porsi besar sayuran segar kemungkinan besar akan mulai berproses 
menjadi kompos secara termofilik, menghasilkan suhu yang sangat tinggi bagi cacing. Tingginya kandungan kelembaban ini 
mungkin bahkan menjadi anaerobik, dan menghasilkan lumpur hitam yang berbau tidak sedap. Makanan harus sudah 
dikomposkan sebelumnya, dicincang halus dan ditambahkan hanya sedalam 1 atau 2 inci. Pemberian makanan yang berlebihan  
biasanya lebih mendatangkan masalah ketimbang makanan yang kurang mencukupi.  
 
Alas: Saat menyiapkan wadah kompos, Anda harus meletakkan setidaknya 15 cm alas untuk menyediakan habitat yang cocok 
bagi cacing. Saya menggunakan kompos yang berumur minimal satu tahun. Pilihan lain yang bisa Anda gunakan adalah pupuk 
kandang, sabut kelapa, atau gambut. Di Myanmar, gambut tidak bisa dipanen secara berkelanjutan, jadi saya menyebutkannya 
hanya sebagai contoh seperti apa gerangan struktur material yang kami cari. Alas ini harus berpori disertai drainase yang baik. 
Nantinya makanan itu sendiri juga bisa berfungsi sebagai alas. Saya memberi cincangan batang pisang dicampur dengan kotoran 
sapi, yang merupakan makanan sekaligus alas tidur menjadi satu.  
 
Cahaya: Cacing untuk pengomposan tidak tahan terhadap paparan cahaya yang terlalu kuat. Kulit mereka sangat sensitif 
terhadap cahaya, dan jika terpapar, mereka akan langsung masuk ke dalam alas, cacing Biru Malaysia akan masuk sambil 
menggeliat dengan liarnya. 
     
Keuntungan dan Metoda Pemanenan Kotoran Cacing  
Cacing dapat mengurai materi organik dengan sangat cepat, menghasilkan vermikompos yang stabil dengan struktur dan 
kandungan mikroba yang lebih baik, nutrisi yang tersedia juga lebih banyak daripada kompos termofilik. Manfaat lainnya 
termasuk peningkatan daya tangkap air, peningkatan pertumbuhan akar, dan kapasitas pertukaran kation (KTK) yang unggul. 
Singkatnya, vermikompos mungkin merupakan amandemen alami bagi tanah dalam bentuk organik yang terbaik, yang dapat 
digunakan petani. 
 
Dalam campuran media pot, vermikompos paling berguna bila ditambahkan sebanyak sekitar 20% dari volume campuran 
tersebut. Segenggam kecil vermikompos juga dapat diletakkan di dasar lubang saat memindah-tanam bibit. Ini memberikan 
sebuah awal yang baik kepada tanaman baru, mempromosikan akar yang lebih kuat dan meningkatkan ketahanan terhadap 
penyakit. Untuk tanaman-tanaman yang sudah mapan, menambahkan vermikompos di bagian permukaan akan menambah 
kesuburan, mempertahankan kelembapan dan secara umum memperbaiki kondisi tanah secara berkelanjutan. Membuat teh 
vermikompos adalah cara lain yang efektif untuk menggunakan kotoran cacing. Metode sederhana yang saya pakai adalah 
menempatkan 5-10 genggam vermikompos ke dalam kantong saringan di dalam ember berukuran 5 galon yang berisi air, 
bersama dengan 6 batu gelembung yang dihubungkan ke 3 pompa udara yang biasa dipakai untuk ukuran akuarium kecil. Saya 
menambahkan 1 sendok teh molase dan 2 sendok teh EM (mikroorganisme efektif) dan membiarkannya membentuk gelembung-
gelembung selama 24-48 jam. Teh yang dihasilkan dipenuhi dengan mikroba dan harus digunakan dalam 12 jam pertama. Teh 
ini dapat digunakan untuk menyemprot daun atau untuk membasahi tanah dengan alat penyiram. Kami mendapati bahwa ini 
sangat membantu tanaman dalam melawan penyakit atau berjuang untuk memulai pertumbuhan.  
 
 

  
Gambar 3. Metode Vermikompos Aliran Tak Terputus 
menggunakan kantong yang terbuat dari bahan sejenis cordura.  

Gambar 4. Desain kantong untuk metode 
Aliran Tak Terputus. 

 
Ada beberapa metode panen yang bisa dipilih: 
Metode Cahaya: Tuang vermikompos yang sudah jadi pada sebuah permukaan datar yang terpapar cahaya yang kuat. Cacing 
akan segera bersembunyi untuk menjauh dari cahaya. Setelah 10 menit, keluarkan kotoran yang sudah bebas dari cacingnya,  
  

2 pegangan yang kuat di tiap sisi 



yang berada di bagian paling atas. Lanjutkan proses ini hingga hanya cacing saja yang masih tersisa. 
 
Metode Mitigasi: Metode ini bisa dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal. Hentikan pemberian pakan selama 2 
minggu, lalu tambahkan makanan ke atas wadah atau ke salah satu sisinya. Cacing yang lapar akan berpindah ke arah makanan, 
sehingga sisa wadah lainnya relatif bebas dari cacing. Saya menggunakan campuran yang sangat menggiurkan bagi cacing, yaitu 
kentang, ubi jalar, dan wortel rebus yang ditumbuk lembut. 
 
Saya juga menggunakan Metode Aliran Tak Terputus/Continuous Flow Through dan Metode Timbunan, yang akan saya bahas 
lebih terinci di bawah ini. 
 
Tinjauan Sistem Vermikompos yang Kami Gunakan  
 
Vermikompos dapat dilakukan dalam skala apapun, mulai dari yang terkecil, menggunakan sisa-sisa sampah dapur, hingga yang  
terbesar, menggunakan pupuk kandang yang telah dikomposkan sebelumnya yang dipindahkan dengan alat berat. Wadah cacing 
bisa terbuat dari plastik, kayu, beton atau bahkan kain tahan air. Ada banyak situs web dan video online yang dapat memberikan 
lebih banyak rincian, tetapi saya ingin menjelaskan dengan cepat dua sistem yang kami gunakan di pertanian kami di sini, di 
Myanmar. 
 

  
Gambar 5. Desain Drum Bekas Ukuran 200 L untuk Vermikompos 
Aliran Tak Terputus (kiri). Pegangan terbuat dari pipa PVC yang 
digunakan untuk memutar dan melepaskan kotoran dari dasar drum.  

 

Gambar 6. Desain Drum Bekas Ukuran 200 L 
untuk Vermikompos Aliran Tak Terputus. 
Vermikompos mengendap di atas “lantai” yang bisa 
diputar ini, sehingga kotoran bisa dipanen dari 
bawah 

 
Metode Aliran Tak Terputus: Prinsip operasinya adalah Anda memiliki wadah yang terbuka di bagian atas dan bagian bawah, 
meskipun bagian bawahnya tetap tertutup sampai Anda siap untuk memanen. Makanan ditambahkan melalui lubang bagian atas 
sampai mencapai tinggi sekitar 3 sampai 6 cm. Setelah 3 hingga 6 bulan, kotoran cacing dapat dipanen dari bawah, 
meninggalkan sebagian besar cacing tetap tidak terganggu di bagian tengah wadah tersebut. 
 

Saya telah membuat sistem ini dari bahan cordura 
(semacam bahan terpal untuk ransel), drum bekas 
untuk minyak berukuran 200L, kerangka dari logam 
atau kayu yang dilapisi dengan kayu lapis dan atap 
datar terbuat dari logam. Kantong dari bahan ini 
dijahit oleh penjahit lokal, sesuai spesifikasi yang 
saya minta. Sederhananya, kantong tersebut dibuat 
dari 4 lembar panel meruncing yang dijahit menjadi 
satu membentuk kerucut (Gambar 3). Ukuran 
kantong ini ditunjukkan dalam diagram di bawah ini 
(Gambar 4). Kain ini memiliki keunggulan ganda 
yaitu tahan air namun masih tetap memungkinkan 
cacing bisa bernapas. Saya sering menggunakan 
kantong ini selama proses belajar, karena kantong ini 
memberikan akses instan untuk memantau cacing 
dan menunjukkannya kepada para siswa yang 
berkunjung. Kantong ini juga memungkinkan 
kotoran mudah dipanen dari bawah, atau dipakai saat 
menggunakan sistem migrasi, khususnya dengan 
memberikan makanan yang sangat menggiurkan. 
 
Wadah dengan Metode Aliran Tak Terputus yang 
berukuran lebih besar dan lebih kuat bisa dibuat dari 
bekas drum minyak ukuran 200L (Gambar 5). Saya 
memotong bagian atasnya dan membuat lubang 
30cm x 45cm di dekat alas yang tersisa. Tepat di atas 
lubang ini saya mengebor 7 lubang yang lebih kecil 
untuk dimasuki pipa galvanis 25mm yang bersekrup 

dan dibor ke dalamnya (Gambar 6). Pemasangan pipa dan sekrup dengan 3 atau 4 lembar karton yang diletakkan di atasnya ini 
  

 
Gambar 7. Timbunan pengomposan di luar ruangan dalam ukuran 
yag lebih besar, disemprot untuk menjaga agar tetap lembab di hari 
yang panas. 



menyediakan “lantai” tempat saya meletakkan alas setebal 15 cm, lalu di atasnya saya letakkan cacing, dan yang terakhir 
dimasukkan adalah makanan. Saya akhirnya menutup semua wadah tersebut dengan lapisan karton lain serta dengan karung 
goni. Cacing membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memakan karton tersebut dan meninggalkan kotoran yang cukup guna 
membentuk lapisan padat di bagian bawah. Setelah 6 bulan, saat wadah tersebut hampir penuh, kotoran cacing dipanen dengan 
memutar pegangan biru pada pipa. Putaran ini akan mengikis kotoran kering yang teletak paling bawah setebal sekitar 50mm 
tanpa mengganggu cacing di bagian atas yang sedang menikmati makanan. Setelah sistem ini berjalan, tenaga yang dibutuhkan 
akan lebih sedikit dan mampu menyediakan pasokan kotoran cacing secara teratur. 
 
Metode Timbunan: Metode ini dilakukan dengan hanya menumpukkan kotoran sapi atau bahan lain yang telah dikomposkan 
sebelumnya, di atas tanah, dikelilingi oleh jaring atau bambu. Selama makanan ditambahkan secara teratur dan tumpukannya 
terlindungi dari matahari dan hujan, cacing lokal Biru Malaysia akan datang dengan sendirinya dan menghasilkan kotoran yang 
bagus, yang dapat dipanen dalam waktu sekitar 6 bulan. Jika mereka memutuskan untuk pergi saat hujan deras, mereka 
kemungkinan besar akan kembali, karena tumpukan ini menyediakan makanan terbaik di lingkungan tersebut.  
 
Ringkasan 
Vermikompos adalah alat yang ampuh, yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk memperbaiki struktur dan kesuburan 
tanahnya. Vermikompos juga murah dan bisa dikembangkan ukurannya. Bahkan ketika peternak tidur, cacing-cacing tersebut 
bekerja keras untuk menghasilkan amandemen tanah alami dengan kualitas terbaik. Ketika konsumen semakin kuatir tentang 
keamanan dan kesehatan pangan, pasar untuk tanaman yang ditanam secara organik akan terus meningkat. Dalam skala besar, 
proses vermikompos dapat membantu masyarakat mengelola sampah organik padat dan mendapatkan hasil sampingan yang 
berharga. Saya mengimbau para pembaca untuk mempertimbangkan kembali cacing yang demikian sederhana dan karya-karya 
mereka. Bisa jadi, mereka adalah salah satu sahabat terbaik bagi manusia! 
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