
Kita dan Kerja Perdamaian 

Karet Okulasi PB 260 

Gampong Geutanyoe 

menyelami dunianya, serta berusaha 

masuk lebih jauh ke dalam sudut 

pandang dan perasaan-perasaannya. 

Singkatnya, kita harus mampu menjadi 

bagian dari dan dalam pengalaman 

kehidupannya.  

  

Menciptakan dan menjaga perdamaian 

K 
ita sudah banyak berguru pada 

situasi yang sakit dan telah 

melumat semua rasa yang pedih, 

juga di batok kepala kita sudah 

bertumpuk-tumpuk tesis dari segala 

studi perdamaian, sambil di setiap tutur 

kata menyembul semboyan ’’Kita adalah 

Pekerja Perdamaian”   

 

Tetapi bagi seorang pekerja perdamaian 

rupa-rupanya itu tidak cukup jika tanpa 

dilandasi dengan hati. Sebab, menjadi 

pekerja perdamaian lebih dari sekedar 

mempelajari aneka keterampilan dan 

tekhnik baru; menjadi pekerja 

perdamaian merupakan panggilan hidup, 

tuntutan hati nurani. Tugas 

menciptakan perdamaian harus datang 

dari sudut yang terdalam di hati kita 

masing-masing.  

 

Tugas itu tumbuh dari solidaritas, 

keberpihakan, keprihatinan, cinta kasih 

dan penerimaan yang tulus akan sesama. 

Sesama yang membutuhkan bantuan 

dan uluran tangan kita juga sesama 

yang menolak dan membenci kita.   

 

Sekalipun kita mungkin tidak 

sependapat dengan orang lain, namun 

Kita tetap harus mampu 

memahaminya, berempati dengannya, 

J 
aringan Petani Organik Antar 
Gampong 10 desa se-Kecamatan 
Bubon-Woyla mengembangkan 

karet okulasi Merk PB 260 (Hevea 
sp). Program ini murni merupakan 
rencana partisipatif anggota jaringan 
tersebut. Dengan dukungan 
SUNSPIRIT, mereka mendapatkan 
bibit karet okulasi Merk PB 260 dari 
Koperasi Serbaguna PT3MT 
Tanjung Morawa di Medan sebanyak 
11.707 bibit. Bersamaan dengan 
pemesanan bibit ini, ketua jaringan 
juga mengikuti pelatihan singkat 
mengenai pengembangan karet 
okulasi di lembaga tersebut. 
 Satu minggu sebelum kelompok 
jaringan memesan bibit karet, kepada 
anggota jaringan dibagikan polibag 
khusus tanaman karet yang 

jumlahnya sedikit lebih banyak 
dibandingkan dengan bibit karet yang 
mereka peroleh. Setiap anggota 
mengisi polibag dengan tanah dan 
pupuk organik atau pupuk kandang. 
Setelah polibag terisi dengan baik, 
bibit karet pun didatangkan. 
 Pada 24 Maret 2008, bibit karet 
tiba di Meulaboh dan segera 
didistribusikan ke anggota jaringan. 
Masing-masing anggota menerima 
rata-rata 152 bibit. 
 Distribusi sempat terhambat 
karena hujan  yang mengguyur 
Meulaboh berlangsung selama tiga 
hari. Jalan akses ke desa-desa di Bubon
-Woyla terendam banjir. Anggota 
jaringan yang tengah membagikan 
karet pada saat itu terpaksa 
menggunakan rakit untuk 
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Tingkat Pertumbuhan Karet Okulasi Merk PB 260 di 

Kecamatan Bubon dan Woyla 
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