
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 mendistribusikannya. Langkah ini 
diambil sebagai upaya menghindari terjadinya 
kegagalan tumbuh bibit tanaman tersebut. 
Setelah didistribusikan, keesokan harinya 
(15/03/2008), anggota kelompok jaringan 
memindahkan bibit ke polibag yang telah 
mereka persiapkan sebelumnya.       
   Tiga minggu pascatanam di polibag, 

mengandalkan tanah (terutama jika 
menggunakan tanah lapisan bawah) dan tidak 
menggunakan pupuk organik juga dapat 
menyebabkan kegagalan tumbuh bibit karet.  
 Ritung, dkk (2007) menyebutkan, 
beberapa faktor pembatas pertumbuhan karet 
adalah genangan, rendahnya kesuburan tanah, 
dan drainase yang tidak berjalan dengan baik. 
Selain itu, faktor lain adalah suhu udara yang 
terlalu tinggi/ rendah, kurangnya 
ketersediaan oksigen dalam tanah, serta 
penyiapan tanah yang kurang baik. Lebih 
lanjut dijelaskan, karet akan bertumbuh 
dengan baik jika kesuburan tanah memadai, 
drainase berjalan baik, suhu udara (260C-
360C), curah hujan 2.500 mm - 3.500 mm per 
tahun, dan ketersediaan oksigen di dalam 
tanah yang cukup memadai. Sementara itu, 
Setiawan dan Andoko (2005) menyatakan, 
anakan (bibit) karet mengalami kematian 
karena serangan berbagai macam hama 
seperti tikus, belalang/ serangga, siput, uret 
tanah, rayap dan kutu, monyet, dan babi 
hutan.   
 Secara keseluruhan, berdasarkan hasil 
survei ini dapat disimpulkan bahwa tingkat 
pertumbuhan karet okulasi Merk PB 260 dari 
Koperasi Serbaguna PT3MT Tanjung 
Morawa bertumbuh dengan baik walaupun 
tingkat pertumbuhannya tidak mencapai 
100%. Bibit yang didatangkan dari jauh 
(Medan, Sumatra Utara) dan petani yang 
belum terbiasa menangani karet okulasi dapat 
pula mempengaruhi daya tumbuh bibit karet 
tersebut. Oleh karena itu peningkatan 
pengetahuan petani dalam membudidayakan 
karet okulasi perlu dilakukan. Ke depannya, 
keterlibatan pengurus jaringan petani dalam 
berbagai pelatihan pengembangan tanaman 

survei dilakukan terhadap 45 dari 77 petani 
yang menerima bibit atau 56 % (6.562) dari 
total 11.707 bibit. Survei ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat pertumbuhan bibit karet 
dan kendala yang dihadapi petani dalam 
mengembangkan tanamannya.  
 Community Organizer (CO) dari 
SUNSPIRIT mendatangi setiap petani dan 
bersama mereka mengamati dan 
mengidentifikasi tanaman. Tiga indikator 
pengamatan antara lain jumlah tanaman yang 
tumbuh dengan sempurna (tumbuh dari mata 
entres), yang belum tumbuh, dan yang sama 
sekali tidak tumbuh. 
 Data yang terhimpun selama proses 
survei ditabulasi dan dianalisis secara 
deskriptif dengan tingkat kesalahan ± 5%. 
Data ditampilkan dalam bentuk diagram pie 
(lih. Gambar). Diagram tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat 82 % (5.384) bibit tumbuh 
secara sempurna, 17 % (1.107) belum tumbuh 
dan 1 % (75) lainnya mati. Bibit yang tumbuh 
sempurna pada setiap petani bervariasi antara 
98-150 bibit, yang belum tumbuh 3-44 bibit, 
dan yang mati berkisar 0-15 bibit.    
 Karet yang belum tumbuh dan yang 
tidak tumbuh kemungkinan disebabkan oleh 
beberapa hal. Pertama, mata entres yang 
digunakan bukan mata entres daun. Kedua, 
bibit batang bawah yang digunakan berakar 
serabut/ berkulit tipis; ketiga, petani tidak 
menggunakan perangsang pertumbuhan akar; 
keempat, petani tidak melakukan penyiraman 
secara teratur (sekali sehari) atau kelebihan 
air pada saat penyiraman yang menyebabkan 
terjadinya genangan air di polibag; dan 
kelima, bibit terserang hama dan penyakit. 
Selain itu, media tumbuh yang hanya 
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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, 

menyelami dunianya, serta 

berusaha masuk lebih jauh ke 

dalam sudut pandang dan 

perasaan-perasaannya. 

Singkatnya, kita harus 

mampu menjadi bagian 

dari dan dalam 

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, 


