Pembuatan Pupuk Organik Granular di
Bioindustri Sungai Kakap
Salah satu subsistem kegiatan pendampingan Bioindustri Pertanian Berbasis Integrasi
Padi-Sapi di Dusun Parit Madiun adalah pabrik mini pupuk granular. Pabrik mini ini mengolah
limbah pupuk kandang petani ternak di dusun ini yang berjumlah sekitar 150 ekor. Dengan
potensi ternak sebesar itu maka diperkirakan akan menghasilkan kotoran sebesar 1,5 ton
kotoran per hari. Pupuk tersebut diolah menjadi pupuk organik granular dengan penambahan
kompos jerami dan dolomit sebagai perekat dan penetral pH. Rencananya kotoran sapi dari
petani akan dibawa ke pabrik pupuk yang berada di rumah Pak Suwaji untuk diolah menjadi
pupuk granular. Diharapkan pembuatan pabrik mini pupuk granul ini akan mampu
meningkatkan nilai jual pupuk kandang kotoran sapi peternak di Dusun Parit Madiun.
Pada saat ini mesin pengolah pupuk granul yang ada di pabrik mini adalah mesin APPO
(pencacah hijauan dan pupuk kandang kasar) dan mesin Pan granulator untuk mencetak pupuk
kandang menjadi bentuk granular (granulasi). Sebenarnya untuk kebutuhan pembuatan pupuk
granulator masih perlu mendatangkan mesin hammermill (penghancur dan pelembut pupuk
kandang), mesin pengayak pupuk kandang, mesin pengayak pupuk granular, mesin pengering
pupuk granular, dan mesin untuk mengemas pupuk granular (mesin penjahit karung dan sealer
untuk kemasan plastik). Namun, dengan dua mesin yang sudah ada tersebut sudah mampu
memproduksi pupuk organik granular dengan bantuan peralatan lain yang sederhana.
Peralatan yang digunakan adalah:
-

Mesin pan granulator

-

Mesin Appo

-

Ayakan

-

Pompa air

-

Selang untuk tetesan air

-

Cetok

Bahan yang dibutuhkan:
Pupuk kandang sapi
Dolomit
Air

Gambar Mesin Granulator
Proses pembuatan pupuk organik granul adalah sebagai berikut:
a. Pupuk kandang sapi yang sudah jadi dihaluskan menggunakan mesin Appo agar
mudah diolah mesin pan granular.
b. Pupuk yang halus diayak lagi agar seragam dengan menggunakan ayakan
c. Pupuk halus dicampur dengan dolomit (campuran dolomit antara 20-25 %), dimana
dolomit berperan sebagai perekat saat pembentukan granul dan untuk menetralkan
pH pupuk organik
d. Mesin granuler dinyalakandengan kecepatan rendah terlebih dahulu, campuran
pupuk-dolomit dimasukkan sedikit demi sedikit.
e. Pompa air dinyalakan agar ada air yang menetes ke dalam campuran pupuk yang
berputar sehingga lama-lama terbentuk pupuk granul.
f. Selanjutnya dilakukan terus penambahan campuran pupuk ke dalam mesin granul
yang berputar sedikit demi sedikit, sedangkan pupuk granul yang terbentuk akan
terlempar keluar mesin dan ditampung oleh wadah yang disiapkan.
g. Jika pembentukan pupuk granul memakan waktu lama maka perlu ditambahkan
dolomit dengan cara langsung ditabur ke campuran pupuk yang diputar dan
penambahan air secukupnya.
h. Selanjutnya pupuk granul yang terbentuk harus dikeringkan terlebih dahulu kemudian
diayak agar lebih homogen.Sebenarnya ada alat pengering khusus, namun sementara
masih menggunakan tenaga matahari.

PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK GRANULAR

Penghalusan pupuk kandang sapi

dengan mesin APPO

Penuangan campuran pupuk
kandang-dolomit ke mesin pan
granulator (proses granulasi)

Proses penambahan air dan
pengadukan pupuk pada mesin pan
granulator

Pencampuran pupuk kandang halus
dengan dolomit 10%-15%

Pengayakan campuran pupuk kandang
halus-dolomit dengan ayakan waring

Pupuk granulator yang sudah
jadi dan dijemur matahari

Gambar Proses Pembuatan Pupuk Organik Granular

