
Masukkan kompos
setebal 15cm  

ke dalam kotak.

Cincang sisa sayuran 
dan masukkan ke  

dalam kotak.

Tambahkan  
sedikit air.

Aduk semua bahan.
Gunakan sarung 

tangan karet.

Masukkan 1kg cacing 
ke dalam kotak secara 

perlahan-lahan.
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Tutuplah kotak dengan baik 
untuk mencegah masuknya 
pemangsa cacing! Penutup 
kotak bisa dibuat dari kawat 
kasa, karet, plastik, seng, 

atau kayu. Tambahkan  
lubang ventilasi udara!

Cara memulai peternakan cacing...

Cara mengetahui apakah cacing menyukai rumah barunya...

Jika cacing masuk ke dalam 
media, berarti mereka 

merasa nyaman.

Jika cacing diam atau berusaha 
naik, berarti ada kesalahan pada 

campuran media Anda.

BAGUS! TIDAK BAGUS!

M e m b u a t  P e t e r n a k a n  C a c i n g

sisa makanan

sarung 
tangan 
karet

minyak/
oli

kompos

penutup kotak 
cacing

lokasi 
yang

terlindung 
dari hujan 
dan sinar 
matahari

cacing

ember
bertutup

‘Pupuk cair’ adalah cairan yang 
dihasilkan oleh cacing. Cairan 

ini bagus untuk tanaman!

Kotak peternakan cacing dapat dibuat dari bahan kayu, plastik, atau 
kaca. Tambahkan lubang di bagian dasar kotak untuk menampung 
‘pupuk cair’ yang keluar.

Cairan ini mudah  
ditampung dalam  

nampan yang  
diletakkan di bawah 
kotak. Makin basah  

makanan untuk cacing,  
makin banyak pupuk cair 

yang akan dihasilkan.

Penting!  
Pasanglah wadah berisi  

oli di kaki-kaki kotak untuk 
menghindari serangan semut.



Cacing sangat bagus dalam memanfaatkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi pupuk 

yang disebut ‘casting’ atau ‘pupuk cair’. Pupuk ini sangat bermanfaat bagi kebun Anda.  

Ingatlah bahwa cacing memerlukan perhatian yang cukup dalam pemeliharaannya.  

Perhatikan makanannya!

Merawat Peternakan Cacing

Cincang bahan 
makanan cacing 

(jangan memasukkan 
bahan yang dilarang).

Simpan dalam
ember tertutup
selama 2-3 hari

agar terfermentasi.

Buatlah lubang
pada media dan 
masukkan bahan 

makanan.

Tutup lagi dengan 
media perlahan-lahan 
(hindari menggunakan 

alat yang tajam).

Jika terlihat terlalu 
basah, tambahkan 
kompos dan aduk-
aduk, jaga jangan 

sampai media 
menjadi padat.

Jika terlihat  
terlalu kering, 

tambahkan 
makanan 

yang banyak 
mengandung air.

Tikus Semut

Bebek

Ayam Katak

Kadal

Tambahan: 
Anda boleh 

memasukkan 
batang pisang 
yang dicincang 

sebagai  
makanan  
cacing.

Jangan masukkan:

Ampas kopi dan teh.•	

Bahan berminyak.•	

Bahan yang mengeluarkan •	
bau yang sangat kuat.

Sabun dan bahan kimia.•	

Tulang dan daging.•	

Buah yang masam (jeruk).•	

Garam dan gula.•	

Berapa banyak
cacing makan? 

Kurang lebih sama 
dengan berat cacing itu 

sendiri.

1kg cacing  
membutuhkan  
1kg makanan. 

Beri makanan 1x  
dalam 3 hari.

Lembar fakta ini dikembangkan oleh Yayasan IDEP

Informasi lebih lanjut: w w w . i d e p f o u n d a t i o n . o r g

Hal-hal yang harus diperhatikan...
Kelembaban! Pemangsa cacing!

Cara memberi makan cacing...


