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REDAKSI 
Pembaca yang terhormat, kembali kami hadir 
setelah beberapa minggu buletin terhenti 
sementara disebabkan padatnya kegiatan 
persiapan XIP dalam rangka menghadapi Audit 
Tahunan sertifikasi oleh SmartWood pada tanggal 
15 s/d 19 Mei 2008 yang lalu. Oleh karenanya 
kami mohon maaf dan agar bisa dimaklumi. 
 
AUDIT TAHUNAN 2008 
Secara umum setiap audit tahunan SmartWood 
selalu memeriksa dan menilai kinerja perusahaan 
dalam hal upayanya mentaati 10 Prinsip dan 
Kriteria FSC 
 
Audit kali ini SmartWood memeriksa banyak hal 
terutama mengenai perbaikan Rencana 
Pengelolaan (Management Plan) XIP, sejauh 
mana Rencana Pengelolaan tersebut 
menggambarkan aksi pengelolaan pulai dan labu 
masyarakat hingga realisasinya di lapangan 
dengan baik, dari tingkat petani, kebun hingga 
kayu diproses menjadi slat pensil. 
 
PENEBANGAN BERDAMPAK MINIMAL 
(REDUCED IMPACT LOGGING) 
Kemudian hal utama lainnya adalah 
pengembangan tata cara/prosedur penebangan 
berdampak minimal. Sampai saat ini realisasi 
metode penebangan ini memang belum 
terlaksanakan 100%. Di beberapa lokasi XIP 
berhasil menekan limbah tebangan, dan beberapa 
tempat lainnya masih ditemukan sisa tebangan 
yang seharusnya bisa dimanfaatkan, terlebih untuk 
lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk (desa) 
 
Semperan/ sisa potongan kayu tidak bisa 
dikeluarkan dari lokasi tebangan untuk dibawa ke 
pabrik. Hal ini dikarenakan biaya pengangkutan 
semperan tersebut sangat tinggi, tidak ekonomis, 
sehingga semperan lama kelamaan membusuk di 
tempat. 
 
Lain halnya dengan lokasi tebangan yang 
berdekatan dengan desa. Tanpa dibawa ke luar, 
semperan masih mudah diangkut dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan 
tambahan kayu bakar, kandang ternak, pagar 
rumah dan lain-lain. 
 
Penekanan jumlah semperan yang tertinggal di 
lokasi tebangan menjadi topik pembicaraan hangat 
di XIP. Setelah melalui diskusi berkali-kali 
ditemukan titik terang, solusi sementara : 

1. Membawa mesin portabel ke lokasi 
tebangan untuk memproses kembali 
semperan menjadi slat pensil. Kendala 

yang dihadapi adalah seberapa besar investasi yang 
bakal ditanamkan dan seberapa besar hasil yang 
diperoleh. Mengingat mesin portabel pun memerlukan 
sumber listrik seperti genset. Belum lagi perangkat 
pendukung lainnya, pengasah gergaji, bengkel dll. 

2. Mengangkut semperan dan membawanya langsung ke 
pabrik. Kendala yang dihadapi yaitu biaya 
pengangkutannya pun ternyata sama besarnya dengan 
biaya mengangkut log atau pun balok kaleng. Salah satu 
pertimbangan pekerja adalah tingkat kesulitan membawa 
semperan cukup tinggi, bentuk semperan yang ada 
sangat beragam, sedangkan jarak yang ditempuh sama 
jauhnya dengan membawa log atau balok kaleng.  

3. Mengeluarkan semperan dari lokasi tebangan ke desa 
terdekat dan menghibahkannya kepada masyarakat guna 
keperluan tambahan kayu bakar dan keperluan bahan 
bangunan lainnya. Di antara kemungkinan di atas, 
alternatif ini merupakan langkah terbaik sebagai upaya 
memperkecil limbah tebangan di lokasi. 

 
Pelajaran ini sangat bermanfaat khususnya bagi XIP, apabila 
suatu saat XIP mengelola sumber kayu yang berada jauh dari 
desa atau juga aksesibilitas yang rendah, sebelum penebangan 
petugas XIP sangat perlu mensosialisasikan pola kerja di atas, 
bagi operator chainsaw sangat penting mempraktekkan cara 
pemotongan kayu seefisien mungkin untuk memperkecil limbah 
tebangan. 
 
Dalam hal ini pesan penting yang bisa kita tangkap, pemerintah 
dan lembaga internasional pemberi sertifikat seperti FSC, 
mewajibkan kepada perusahaan untuk tidak bersikap boros 
dengan menyia-nyiakan semperan, menghargai kayu yang kita 
tebang dimana kayu ini berasal dari pohon yang hidup sejak 
puluhan tahun yang lalu dan kita pun tidak ingat,  banyak jasa 
dan manfaat yang diberikan oleh pohon tersebut bagi lingkungan 
dan masyarakat.  
 
Selain itu pula secara umum dalam hal melaksanakan kegiatan 
penebangan seluruh perusahaan wajib memperhatikan aspek 
ekologi, sosial dan ekonomi. Pemerintah dan FSC melarang 
penebangan yang bisa mengakibatkan kerugian dan kerusakan 
terhadap alam sekitar, merugikan bagi masyarakat dan pekerja, 
serta penebangan yang tidak memperhatikan kelestarian hasil 
dimana penebangan melebih stok/jatah yang ditetapkan, melebihi 
tingkat pertumbuhan pohon/tegakan tersebut. 
 
KELOMPOK TANI 
Pola pemanfaatan kayu rakyat yang dianut  mengondisikan dan 
mewajibkan XIP untuk terus mengembangkan kelompok tani 
yang ada setiap tahunnya. 
Dengan terbentuknya kelompok tani kebun karet binaan PT.XIP, 
akan meningkatkan kualitas COC yang sedang dijalankan XIP 
sekaligus lebih menjamin pengaturan hasil hutan/kebunnya di 
masa yang akang datang. Sehingga pengamatan stok kayu bisa 
berjalan lebih baik lagi. 
 
Di lain pihak, evaluasi yang baru saja dilakukan khususnya 
berkaitan dengan persyaratan keanggotaan kelompok tani di 
desa Sumberharta, ditemukan sekitar 50 % anggota bersedia 
melengkapi salah satu persyaratan administrasinya yaitu 
memberikan salinan surat kepemilikan lahan. 
 
Berdasarkan keterangan Ketua Kelompok Tani Sumberharta 
Bapak Riyadi, sebagian besar anggota kelompok tani masih ragu 
untuk memberikan salinan/focopy surat kepemilikan lahan 
kepada XIP. Mereka khawatir dengan memberikan salinan 
tersebut lahan beserta isinya suatu saat akan diambil oleh XIP. 
Bapak Riyadi sudah berupaya menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi 
anggota masih juga ragu. 
 
XIP bisa memahami kekhawatiran anggota. Perlu dijelaskan 
bahwa tujuan XIP meminta salinan surat kepemilikan lahan ini 
adalah XIP hanya ingin memastikan bahwa pulai/labu yang 
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didaftarkan oleh anggota memang benar-benar 
berada di lahan mereka atau tidak, itu saja. 
Seperti yang dijelaskan pada Prinsip FSC nomor 2 
tentang HAK DAN TANGGUNG JAWAB 
PENGGUNAAN LAHAN SERTA KEPASTIAN 
KAWASAN bahwa XIP yang sedang menjalani 
program sertifikasi wajib menjamin kepastian lahan 
yang dikelola, termasuk lahan kelompok tani, 
dengan cara menunjukkan salinan surat 
kepemilikan lahan yang sah. 
 
Perlu kita pahami pula bahwa, salinan/fotocopy 
surat kepemilikan lahan tidak bisa digunakan oleh 
siapapun untuk mengakui lahan yang tercantum 
dalam surat tersebut. Jadi tidak mungkin XIP akan 
secara otomatis menyerobot lahan petani, hanya 
karena diberi salinan/fotocopy surat kepemilikan 
lahan. 
 
Seperti yang tercantum di dalam Surat 
Pendaftaran Anggota Kelompok Tani, dijelaskan 
bahwa keanggotaan bersifat sukarela. Dan 
dijelaskan pula bahwa petani yang mendaftar 
menjadi anggota kelompok tani binaan XIP, wajib 
melengkapi persyaratan dan mentaati kewajiban-
kewajiban yang ada. Artinya, anggota yang tidak 
memenuhi persyaratan dan tidak mentaati 
kewajiban dianggap mengundurkan diri. 
 
Mudah-mudahan uraian ini bisa dipahami, dan 
dalam waktu dekat petugas XIP akan mengajak 
diskusi secara langsung dengan anggota 
kelompok tani.  
 
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 
Demi terjaganya lingkungan sekitar XIP berupaya 
meningkatkan upaya pencegahan terjadinya 
pencemaran B3, bukan hanya di pabrik melainkan 
sampai pada tingkat petani. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 
2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun pasal 4 menyebutkan ”Setiap orang yang 
melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib 
mencegah terjadinya pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup.” 
 
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 
disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena 
sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, 
dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan 
hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan 
hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 
serta makhluk hidup lainnya; 
 
B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a. mudah meledak (explosive); 
b. pengoksidasi (oxidizing); 
c. sangat mudah sekali menyala (extremely 
flammable); 
d. sangat mudah menyala (highly flammable); 
e. mudah menyala (flammable); 
f. amat sangat beracun (extremely toxic); 
g. sangat beracun (highly toxic); 
h. beracun (moderately toxic); 
i. berbahaya (harmful); 
j. korosif (corrosive); 
k. bersifat iritasi (irritant); 
l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the 
environment); 
m. karsinogenik (carcinogenic); 
n. teratogenik (teratogenic); 

o. mutagenik (mutagenic). 
 
Untuk di lingkungan pabrik XIP, jenis B3 yang wajib dikelola diantaranya yaitu 
bahan bakar solar/bensin dan oli. Pengelolaan B3 ini khususnya mengacu pada  

1. UU No 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup 
2. PP No 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 

Beracun 
Singkatnya, penggunaan/pemakaian bahan bakar minyak tanah/solar/bensin dan 
oli di lingkungan pabrik tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran terhadap 
lingkungan (air, udara dan tanah). Ceceran/ tumpahan B3 harus diminimalkan 
sekecil mungkin (termasuk di lokasi kebun tebangan), dengan cara: 

1. memiliki catatan penggunaan B3 
2. memiliki tempat penyimpanan B3 yg layak (lokasi dan konstruksi) 
3. setiap kemasan diberi simbol dan label 
4. memiliki sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3 
5. melaksanakan uji kesehatan secara berkala 
6. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur 
7. mengganti kerugian akibat kecelakaan 
8. memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak dan tercemar 

 
Di lingkungan kebun, B3 yang banyak ditemukan adalah jenis pestisida. Kadang-
kadang kita masih menjumpai beberapa warga masih menyalahgunakan fungsi 
pestisida, salah satunya yaitu untuk menangkap ikan. Kebiasaan ini tentu 
melanggar hukum, karena nyata-nyata melakukan pencemaran dan perusakan 
lingkungan. Oleh karena itu XIP mewajibkan bagi anggota kelompok tani, 
suplayer dan karyawan untuk TIDAK menangkap ikan dengan cara-cara 
terlarang, sesuai dengan  
 
Perda Kab. Musi Rawas No 11 tahun 2005 tentang Larangan Menagkap Ikan 
dengan Bahan dan Alat-alat Terlarang pasal 3 yang berbunyi: 
 
Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan 
menggunakan: 
a. Bahan beracun dan sejenisnya 
b. Bahan dan alat peledak 
c. Alat yang menghasilkan atau mengandung arus listrik 
d. Alat jaringan atau corong dan sejenisnya dengan ukuran minimal ½ In 
(setengah inchi) 
 
XIP juga mewajibkan kepada karyawan, suplayer dan petani berkaitan dengan  
 
PP No 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru pasal 20 menyebutkan: 
 
Perburuan tidak boleh dilakukan dengan cara : 
a. menggunakan kendaraan bermotor atau pesawat terbang sebagai tempat 

berpijak 
b. menggunakan bahan peledak dan atau granat; 
c. menggunakan binatang pelacak; 
d. menggunakan bahan kimia; 
e. membakar tempat berburu; 
f. menggunakan alat lain untuk menarik atau menggiring satwa buru secara 

massal; 
g. menggunakan jerat/perangkap dan lubang perangkap; 
h. menggunakan senjata api yang bukan untuk berburu 
 
 
BUDIDAYA LEBAH MADU 
Berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat XIP tengah mendalami 
kegiatan beternak lebah madu di : 
 

Pusat Perlebahan Pramuka (Apiari Pramuka) 
Komplek Wiladatika, Cibubur 
Jakarta Timur 13720 
Telp/Faks. : 021-8445104 
 
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pelatihan pembuatan kompos dan kertas 
daur ulang. Berdasarkan evaluasi internal kedua jenis pelatihan ini masih belum 
diterima oleh masyarakat dengan baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya 
pelatihan ternak lebah madu, bisa memberikan hasil dan manfaat lebih baik lagi 
bagi masyarakat. 
 
Munculnya ide ternak lebah madu diawali ketika XIP dan SmartWood melakukan 
monitoring penebangan di desa Beringinsakti, Kecamatan Rawasilir. Selepas 
keluar dari lokasi kami bertemu dengan petani yang menawarkan madu.  
 
Dia menjelaskan bahwa madu yang berasal dari kebunnya tersebut dihasilkan 
dari lebah yang menghisap madu dari bunga tanaman dan pohon yang tumbuh di 
sekitar rawa-rawa. 
 
Kita juga mengetahui bahwa madu yang dijual masyarakat disini kebanyakan 
berasal dari alam. Muncullah ide budidaya/ternak lebah madu. 
 
Berdasarkan literatur, madu yang dikonsumsi secara teratur memiliki manfaat: 

1. meningkatkan daya tahan tubuh 
2. menyembuhkan darah tinggi dan darah rendah 
3. membuat enak tidur 
4. mengobati rematik 
5. memperlancar fungsi otak 
6. menyembuhkan luka bakar 


