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VISI DAN MISI PT.XIP 

 

Dengan maksud menyatukan langkah 

(menyamakan persepsi) bagi seluruh 

karyawan, petani dan suplayer beserta 

stakeholder lainnya, kiranya sangat perlu Kita 

mengetahui cita-cita dan harapan PT.XIP.  

 

Dengan memiliki suatu idealisme, setiap 

aktivitas kerja Kita akan lebih terarah dan 

bermanfaat. 

 

Visi : 

 

Mewujudkan PT. XIP  sebagai perusahaan 

manufaktur pensil terbesar dan terpadu yang 

berasaskan pengelolaan hutan secara lestari 

dengan cara memelihara sumber bahan baku 

dan tetap menjaga keseimbangan aspek 

lingkungan, sosial dan ekonomi serta manfaat 

secara terus menerus dan berkelanjutan. 

 

Misi : 

 

1. Menerapkan 10 Prinsip dan Kriteria 

FSC 

2. Meningkatkan Kualitas Penebangan 

sesuai dengan Konsep RIL dan COC 

3. Efisensi Bahan Baku dengan 

meningkatkan Nilai Tambah Limbah 

Semperan Kayu yang Diproduksi 

Kembali menjadi Slat Pensil dan 

pemanfaatan serbuk kayu sebagai 

media tanam jamur oleh masyarakat 

4. Mengaktifkan Kembali Serikat Pekerja 

5. Pembentukan Kelompok Tani dan 

membagikan bibit 120.000 batang per 

tahun 

6. Swakelola Limbah Rumah Tangga 

untuk Dijadikan Pupuk Kompos dan 

membudayakan Pemakaian Pestisida 

Organik oleh Kelompok Tani 

Pulai/Labu Kebun Karet dan warga 

desa yang berdekatan dengan Kawasan 

Konservasi dan Kawasan yang 

Dilindungi 

Tujuan Pengelolaan Hutan Lestari 

 

Tujuan PT Xylo Indah Pratama dalam pengelolaan hutan di 

Kabupaten Musi Rawas adalah 

 

1. Melestarikan dan mengembangkan hutan rakyat 

dengan jenis pulai dan labu pada lahan kebun atau 

pekarangan masyarakat dan jenis pulai budidaya 

pada lahan masyarakat   sesuai persyaratan SFM 

standar FSC 

2. Memanfaatkan/memanen  Kayu Jenis Pulai dan 

Labu sesuai kapasitas hutan rakyat. 

3. Memproduksi Produk slat pensil  dari kayu Jenis 

Pulai dan Labu yang dapat ditelusuri asal pohonnya 

4. Memberikan manfaat sosial ekonomi bagi 

masyarakat  di Kabupaten Musi Rawas, diantaranya 

dengan Memberikan peluang kesempatan kerja dan 

kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

5. Melakukan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten 

Musi Rawas yang ramah lingkungan dan tidak 

merusak kondisi ekologis. 

6. Merehabilitasi lahan di luar lahan kebun atau 

pekarangan masyarakat (kawasan hutan)  yang tidak 

produktif dengan penanaman tanaman kayu-kayuan 

antara lain dengan jenis Pulai atau Labu, untuk  

meningkatkan kualitas lingkungan/ekologis. 

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

Permohonan ijin sosialisasi cara pembuatan kompos dan 

kertas daur ulang telah disampaikan kepada Kepala Desa 

Selangit, Terawas, Karang Panggung dan Sadar Karya. 

Surat ini ditembuskan kepada Kepala Kecamatan masing-

masing, Kepala Balai TNKS, Kepala Dinas Kehutanan 

Kabupaten Musi Rawas. 

 

Biasanya setiap kegiatan surat hanya ditujukan kepada 

Kepala Desa setempat saja. Belajar dari Saran dan Kritik 

yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui 

konsultasi publik yang baru saja dijalankan, Kami pun 

membiasakan diri berkoordinasi dengan pemerintah terkait 

dengan selalu memberikan tembusan untuk setiap kegiatan. 

 

Sekali lagi Kami ingin menyampaikan bahwa tujuan jangka 

pendek dari sosialisasi ini adalah untuk mengajak 

masyarakat memproses limbah rumah tangga menjadi lebih 

bermanfaat serta meningkatkan kesadaran untuk lebih 

mencintai lingkungan.  

 

Dan harapan Kami, menjadikan suatu langkah awal untuk 

menciptakan ide-ide lain yang lebih baru lagi dan cocok/ 

bermanfaat bagi masyarakat, baik untuk petani maupun 

pemuda karang taruna . Secara perlahan dapat mengurangi 

potensi illegal logging yang terjadi di kawasan konservasi 

maupun kawasan yang dilindungi. 

 

Manfaat yang sangat berharga yang Kami peroleh salah 

satunya adalah respon positif dari Balai TNKS Kab. Musi 

Rawas. 

 

Alamat  redaksi :  

Divisi Sertifikasi 

PT.Xylo Indah Pratama 

Jl. Raya Palembang Km.25 Muara Beliti, 

Kabupaten Musi Rawas, SUMSEL 

Telp. 08287774230, 0733371451 

http://ozonsilampari.wordpress.com 

email: ozonsilampari@yahoo.co.id 

Tim Redaksi: 

Sylvanus, Hari Sartono, Hendri, Helmi, Ali 

 

ANDA PUNYA KOMENTAR? 

SMS SAJA KE  08287774230 
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Setelah menerima surat tembusan dari PT.XIP, 

Bapak Zaenudin dari pihak Balai TNKS Kab. 

Musi Rawas memberikan saran agar pelatihan 

sebaiknya dilaksanakan di Desa Karang 

Panggung Kec. Selangit. Menurut beliau di 

desa tersebut ada kelompok 

tani/pemberdayaan masyarakat yang telah 

terbentuk. Mereka sudah terbiasa menjaga 

lingkungan seperti menanam pohon-pohonan 

di tepi sungai, mengumpulkan bibit cabutan 

berbagai jenis tanaman seperti gaharu, meranti 

dan lain-lain. Bagi Kami informasi ini sangat 

berharga agar program berjalan lebih 

mengenai sasaran. Sekali lagi Kami ucapkan 

terima kasih. 

 

Di desa Karang Panggung Kami diperkenalkan 

dengan Ketua Kelompok Tani/Pemberdayaan 

Desa yaitu Bapak Suryatin. Beliau adalah 

pelopor penggerak lingkungan di desa dan 

telah berhasil mengembangkan pembibitan 

berbagai jenis tanaman serta memproduksi 

kompos dengan memakai Effective 

Microorganism 4 (EM4). 

 

Disebutkan pula, masyarakat Desa Karang 

Panggung selalu mempertahankan untuk tidak 

menggunakan pestisida karena telah diketahui 

sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat 

dan lingkungan. 

 

Melihat hasil karya Bapak Suryatin, Kami 

merasa salut dan Kami perlu banyak menimba 

pengalaman dengan Beliau. 

 

Di waktu yang akan datang setiap edisi 

berikutnya akan Kami cantumkan produk dari 

Bapak Suryatin beserta no HP nya, andai 

beliau tidak keberatan. Hal ini merupakan 

upaya dari Kami untuk memasarkan produk-

produk ramah lingkungan yang dihasilkan oleh 

masyarakat Kabupaten Musi Rawas. 

 

Selain itu pula, produk seperti di atas akan 

Kami tampilkan di weblog Ozon-

SILAMPARI, agar jangkauan pemasaran lebih 

luas lagi. Dengan dicantumkan nama dan no 

HP, konsumen dari berbagai kota bisa kontak 

langsung dengan pemiliknya.  

 

Dengan kemajuan jaman yang mempermudah 

komunikasi dan informasi, menjadikan 

internet sebagai salah satu media alternatif 

yang murah dan efektif di bidang pemasaran 

(marketing). 

 

Dua puluh tahun yang lalu telepon adalah 

barang mahal, hanya orang berduit saja yang 

memilikinya. Sekarang, hampir semua orang 

memegang HP. Tidak menutup kemungkinan 

beberapa tahun yang akan datang Internet akan 

digunakan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat.  

 

Hasil sosialisasi pembuatan kompos dan kertas daur ulang 

akan Kami muat pada edisi mendatang. 

 

 

LUBUK LINGGAU atau LUBUKLINGGAU,  

MUSI RAWAS atau MUSIRAWAS ??? 

 

Nama geografi, khususnya nama kota atau wilayah di Tanah 

Air, sering kali ditulis dalam bentuk: ada yang dipisah dan 

ada pula yang dirangkai. Dalam kaitan ini, Pusat Bahasa 

bekerja sama dengan Bakosurtanal telah menetapkan 

pembakuannya (Dendy 2003). 

 

Pada prinsipnya, nama geografi ditulis dalam satu kata atau 

serangkai, kecuali 

 

   1. terdiri atas 3 unsur atau lebih 

   2. berupa arah mata angin 

 

Dengan demikian nama wilayah geografi yang hanya terdiri 

atas 2 unsur ditulis serangkai, seperti Rejanglebong, 

Tulungagung, Bukittinggi, Sawahlunto, Balikpapan, 

Parepare, Acehbesar dan Tebingtinggi. 

 

Sedangkan nama wilayah geografi yang terdiri atas 3 unsur 

atau lebih tetap ditulis terpisah, seperti Ogan Komering Ilir. 

 

Arah mata angin yang digunakan sebagai nama wilayah 

geografi juga tetap ditulis terpisah, meskipun nama wilayah 

itu hanya terdiri atas 2 unsur, seperti Jakarta Barat, 

Sumatera Selatan, atau Kalimantan Timur. 

 

Dalam kaitan ini nama daerah atau wilayah geografi, yang 

masih ditulis dalam bahasa daerah tetap ditulis dengan nama 

aslinya, tidak diindonesiakan, dengan alasan historis, asal-

usul daerah, atau budaya khas daerah setempat, seperti 

Banyuasin, Tanahabang, atau Kalianyar (bukan Airasin, 

Tanahmerah, atau Sungaibaru). 

 
sumber: Berani Menulis Artikel, Wahyu Wibowo.Gramedia Pustaka 

Utama 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana penulisan yang 

benar untuk kata Musi Rawas ? Apakah Anda setuju 

penulisan yang benar adalah Musirawas ? 

 

Apakah penulisan Desa Karang Panggung harus menjadi 

Karangpanggung ? Sadar Karya ataukah Sadarkarya? 

 

Sudah lama penasaran kenapa Lubuk Linggau harus ditulis 

menjadi Lubuklinggau. Bagi beberapa kelompok 

masyarakat penulisan yang benar merupakan hal yang 

penting, bahkan sangat penting. Di lain pihak masih ada 

anggapan penulisan seperti ini bukanlah suatu keharusan 

dan bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah 

bahasa dan budaya serta tidak akan mempengaruhi masa 

depan kehidupan Kita. 

 


