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Pendahuluan 
Kawasan hutan batang toru blok barat (HBTBB) secara administrasi terletak pada 

tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Dimana 
secara geografis terletak antara 98046’48”-99017’24” Bujur Timur dan 1027’00”-1059’24” 
Lintang Utara. Kawasan ini merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati 
dan beberapa spesies penting untuk dilindungi. Kawasan ini merupakan habitat bagi 
setidaknya 67 jenis mamalia, 287 jenis burung, 110 jenis herpetofauna dan 688 jenis 
tumbuhan.  

Di samping Orangutan Sumatera di kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat 
(HBTBB) juga menyimpan populasi satwa dan tumbuhan yang terancam punah secara 
global, seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatraensis), Tapir (Tapirus indicus), 
Kambing Hutan (Naemorhedus sumatraensis), Elang Wallacea (Spizateu nanus), bunga 
terbesar dan terpanjang di dunia, yaitu Raflesia gadutnensis dan Amorphaphalus baccari 
serta Amorphophalus gigas (Perbatakusuma, et al. 2006).  

Di sisi lain, kawasan HBTBB memiliki kepentingan strategis secara regional, 
karena merupakan daerah tangkapan air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Sipansihaporas Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkekuatan 50 Mega Watt dan 
memiliki potensi sumber energi panas bumi sebesar 330 MW di Sarulla Kabupaten 
Tapanuli Utara. Selain juga merupakan sumber air bagi 3 kabupaten yang berpenduduk 
lebih dari 1,3 juta jiwa yang sebagian besar sumber penghidupannya bertumpu pada 
sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan.  

Menyadari arti penting kawasan ini, dipandang perlu untuk menyusun sebuah 
rencana aksi konservasi yang dapat diimplementasikan (actinable plan) sebagai bagian dari 
upaya pengelolaan kawasan hutan ini. Dalam penyusunannya, dimulai dari rangkaian Pra 
Lokakarya Multi Pihak yang telah berlangsung di Sibolga pada 4 Desember 2007) dan 
Lokakarya Multi Pihak di Parapat pada 12-13 Desember 2007. Selanjutnya, berdasarkan 
hasil lokakarya multi pihak tersebut, dimandatkan kepada sebuah tim kecil untuk tim 
kecil penyusunan rancangan rencana aksi dan mengkonsultasikannya kepada para pihak 
lainnya. Sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan Lokakarya Finalisasi yang merupakan 
media memplenokan rancangan ini kepada para pihak. 

Dokumen lengkap tentang rencana aksi ini terdiri atas tiga bagian, dimana Buku 
Pertama adalah Rencana Aksi yang dapat diimplementasikan (actionable plan), Buku 
Kedua adalah bagian ini, dan Buku Ketiga adalah Dokumen Dasar mengenai isu-isu dan 
informasi tentang kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat (HBTBB). Buku Kedua ini 
menjelaskan proses yang berjalan dalam membangun rencana aksi, dokumentasi 
rangkaian lokakarya multipihak dan hasil survei beberapa lokasi di dalam yang akan 
menjadi lokasi prioritas dalam pengimplementasian rencana aksi ini.  
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Rencana Aksi dan 
Pengelolaan Konservasi 
Multipihak  
 

Penyusunan Rencana Aksi 

Pada rentang 1980 dan awal 1990-an, sebuah paradigma baru tumbuh 
berkembang dan menyatakan bahwa pengelolaan sumber alam di bagian dunia yang 
sedang berkembang membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas atau 
pengelolaan sumber alam berbasis masyarakat (community-based natural resource 
management, CBNRM). Upaya untuk mengeluarkan secara paksa masyarakat lokal dari 
sumber daya alam, khususnya seperti yang dilindungi dalam kawasan lindung, akan 
mengakibatkan kegagalan. CBNRM menekankan kebutuhan untuk tidak mengeluarkan 
masyarakat lokal, baik secara fisik dari kawasan lindung atau secara politis dari proses 
kebijakan konservasi, tetapi justru untuk memastikan partisipasi mereka (Adams dan 
Hulme 2001). Beberapa bentuk inisiatif konservasi masyarakat diantaranya: konservasi 
berbasis masyarakat (community-based conservation), pengelolaan kehidupan liar berbasis 
masyarakat (community wildlife management), pengelolaan bersama atau bekerja sama 
(collaborative or co-management), pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat 
(community-based natural resource management), manajemen bersama 
masyarakat/pemerintah (state/community co-management) dan program pengembangan 
dan konservasi yang terintegrasi (integrated conservation and development programs) 
(Barrow dan Murphee 2001). Hutton et al. (2005) menyatakan bahwa menjelang akhir 
1990an, mengikuti kajian kritis terhadap CBNRM (misalnya Oates 1999 dan Terborgh 
1999), USAID dan donor-donor lainnya sepertinya bergeser menjauh dari CBNRM. 
Kenyataan ini dibantah oleh mereka dan menyatakan bahwa hal ini bukanlah kebijakan 
donor, walaupun terlihat kemudian bahwa dukungan mereka bergeser kepada kawasan 
konservasi lintas negara, pembayaran untuk layanan lingkungan (PES), kemitraan swasta 
dan publik, pengarusutamaan konservasi serta penggunaan berkelanjutan dari keragaman 
biologi ke dalam rencana sektoral ataupun lintas sektoral yang relevan.  

Hutton et. Al. (2005), mengkaji cukup banyak literatur tentang CBNRM termasuk 
di Afrika dan di Indonesia, setuju bahwa kegagalan dalam CBNRM sejatinya bukan 
dikarenakan oleh masyarakat yang tidak mampu mengendalikan diri ataupun sumber daya 
yang mereka miliki, melainkan lebih disebabkan oleh buruknya desain proyek CBNRM; 
kekurangan kapasitas dalam pengimplementasian proyek; dan ketiadaan kontrol 
komunitas atas sumberdaya yang ada (yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian  reformasi 
kebijakan dan legislatif). Selanjutkan dinyatakan bahwa dimana program konservasi yang 
berhubungan erat dengan sumber daya alam seharusnya dilakukan pada masyarakat 
agraris yang memiliki kemandirian sumber daya alam, dorongan proses-proses local 
merupakan ancaman  terbesar pada kawasan konservasi, sebuah keadaan yang dapat 
memperburuk keadaan jika demokrasi asli sangat mengakar dan masyarakat lokal 
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menuntut kekuatan politik. Dalam kondisi yang demikian, penyelesaian masalah yang 
berbasiskan pengetahuan tidak memadai untuk melindungi keragaman hayati, demikian 
pula halnya dengan pendekatan yang otoriter. ”Penciptaan proses yang mendapatkan 
legitimasi melalui aktivitas konstruktif bersama masyarakat akan menjadi sangat mungkin 
untuk dilakukan, dan secara moral merupakan cara untuk mencapai perlindungan alam 
dalam jangka panjang dan hal ini pasti akan berpengaruh pada hasil program yang 
dimanfaatkan secara berkelanjutan di dalam masyarakat”.  

Penekankan dua aktivitas dari CBNRM, yakni partisipasi masyarakat (stakeholder) 
di dalam pengembangan rencana aksi pengelolaan konservasi (conservation management 
action plan) dan peran yang terstruktur bagi masyarakat dalam proses pengelolaan 
menjadi kunci bagi kesuksesan sebuah upaya konservasi. Pengembangan rencana aksi 
pengelolaan konservasi melalui proses yang secara intensif bekerjasama dengan para 
pihak (stakeholder), seperti yang direkomendasikan bagi kegiatan USAID (Anon 2005a). 
Proses ini mengidentifikasikan sejumlah target konservasi penting untuk HBTBB dan 
kemudian menentukan intervensi-intervensi yang paling praktis dan memungkinkan dalam 
mengurangi ancaman terhadap setiap target ini. 

IUCN (1997) menyatakan bahwa ide dasar dari manajemen kolaboratif 
(collaborative management) adalah kemitraan di antara para pihak --seperti: institusi 
pemerintahan, masyarakat lokal dan pengguna-pengguna sumber daya, institusi-institusi 
non pemerintahan dan stakeholder yang lainnya-- dalam menegosiasikan dan menentukan 
kerangka kerja (framework) yang sesuai untuk kewenangan dan pertanggungjawaban dari 
penanganan wilayah atau sumber daya tertentu. Di Indonesia, manajemen kolaboratif 
baru diimplementasikan di beberapa kawasan, seperti: Taman Nasional Bunaken, Taman 
Nasional Kutai, Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Kayan Mentarang. Belum 
ada kajian ataupun evaluasi terhadap kesuksesan dan juga terhadap usaha-usaha 
kolaboratif yang berlangsung. Beberapa waktu belakangan terdapat perkembangan yang 
baik menyangkut manajemen kolaboratif di kawasan lindung, baik di kawasan suaka alam 
maupun kawasan pelestarian alam, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor: P.19/Menhut-II/2004 (lihat detailnya di Anon (2005b). 

Berdasarkan paparan di atas, penyusunan sebuah rencana aksi konservasi dapat 
menjadi alternatif dalam mewujudkan strategi bersama para pihak dalam konservasi 
sebuah kawasan. Penyusunan rencana aksi konservasi yang dilakukan akan mengadopsi 
praktik-praktik terbaik dari IUCN dan USAID (Thomas et al. 2003; USAID 2005) dan 
pendekatan-pendekatan perencanaan konservasi kawasan dari The Nature Conservancy 
(TNC) (www.nature.org/summit/files/five_s_eng.pdf). Rencana aksi konservasi 
(conservation actionable plan) yang dimaksud disini adalah kumpulan aksi-aksi dalam upaya 
perlindungan target konservasi tertentu terhadap ancaman langsung atas keberadaan 
target konservasi tersebut, pada sebuah kawasan dan dalam rentang waktu tertentu. 
Perlindungan pada target konservasi tertentu ini menjadi pintu masuk untuk kegiatan 
konservasi lainnya dan diharapkan akan pula berimplikasi kepada konservasi kawasan 
secara keseluruhan. Aksi-aksi yang ada di dalam rencana aksi ini haruslah dapat 
diaplikasikan, baik secara teknis, kebijakan, kapasitas pelaksanaan dan ketersediaan 
pendanaan. 
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Rencana aksi konservasi diharapkan dapat menjadi referensi ataupun acuan dalam 
melaksanakan aktivitas bagi para pihak (stakeholder) yang berkepentingan atas keberadaan 
fungsi suatu kawasan tertentu. Manfaat utama dari rencana aksi konservasi ini adalah 
peningkatan koordinasi diantara para pihak dalam mempertahankan fungsi suatu kawasan 
dan diharapkan dapat pula mengeliminasi konflik kepentingan yang ada di dalam kawasan 
tersebut. Dalam penyusunan maupun pelaksanaan rencana aksi konservasi, keterlibatan 
para pihak merupakan sesuatu yang mutlak. Inisasi penyusunan dan koordinasi 
pelaksanaan rencana aksi dapat saja dilakukan oleh salah satu pihak atau sebagian pihak, 
namun partisipasi aktif dari pihak-pihak lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan 
penyusunan maupun pelaksanaan rencana aksi tersebut.  

Adapun tahapan dalam penyusunan rencana aksi ini meliputi: 

a. Tahapan Lokakarya Multipihak, yang terdiri dari dua kegiatan, yakni: kegiatan 
pra lokakarya dan kegiatan lokakarya. Kegiatan pra lokakarya dilakukan melalui 
pertemuan terbatas dengan para pihak dalam mempersiapkan agenda dan bahan-
bahan yang akan didiskusikan dalam lokakarya multipihak, seperti: eksplorasi 
penamaan kawasan hutan, rancangan awal visi dan misi, serta identifikasi awal daftar 
target konservasi kawasan. Sementara pada lokakarya multipihak yang dilakukan 
kemudian, agendanya meliputi: seminar setengah hari yang berhubungan dengan 
upaya menemukenali kawasan hutan yang hendak dikonservasi, diskusi menyangkut 
penamaan kawasan tersebut, visi dan misi upaya konservasi, penentuan target 
konservasi kunci untuk kawasan dan identifikasi ancaman target konservasi. Pada 
lokakarya ini pula dilakukan pemilihan tim kecil perumus rancangan rencana aksi yang 
akan mempersiapkan rancangan dan nantinya akan diplenokan kembali pada para 
pihak. 

Dalam pemilihan target konservasi, yang ditawarkan harus diidentifikasi oleh 
kelompok multipihak sebagai representasi banyak pihak yang berkepentingan 
terhadap kawasan tersebut. Target-target konservasi yang ditawarkan bisa saja 
berupa sebuah kelompok taksonomis khusus (seperti spesies endemik, langka atau 
terancam punah), sebuah kumpulan spesies (contohnya, sebuah kelompok burung-
burung atau sekumpulan anggrek-anggrek), ataupun sebuah proksi keragamanhayati 
(seperti sesuatu jenis habitat khusus contohnya hutan kapur). Target konservasi yang 
akan dibahas di dalam sebuah rencana aksi tidaklah keseluruhan target konservasi 
yang berhasil diidentifikasikan, melainkan kepada beberapa target konservasi 
prioritas. Target konservasi prioritas ini diharapkan dapat menstimulasi perbaikan 
konservasi secara menyeluruh di kawasan target. Jumlah target konservasi ideal yang 
dituangkan di dalam sebuah rencana aksi sebaiknya diantara 6–8 target. 

b. Tahapan Penentuan Areal Penting dalam Kawasan, yang terdiri dari dua 
kegiatan, yakni: pra survei dan survei.  Kegiatan pra survei dilakukan melalui analisa 
sistem informasi geografi (geographic information system, GIS), seperti: keragaman sub 
DAS yang ada dan potensi koridor yang menghubungkan dengan blok hutan di 
kawasan lainnya. Pra survei ini diharapkan dapat memberikan pilihan beberapa lokasi 
kunci yang penting untuk dilanjutkan dengan kegiatan survei. Selanjutnya, melalui 
kegiatan survei, dilakukan penggalian tambahan informasi mengenai kondisi 
sesungguhnya dari lokasi potensial tersebut dan ancaman atas keberadaannya. Hasil 
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yang diharapkan dapat diberikan oleh tahapan ini adalah terpilihnya daerah potensial 
intervensi yang akan menjadi titik masuk (entry point) bagi pelaksanaan rencana aksi 
yang disusun ini. 

 

 
Gambar 1.  Model konseptual yang menunjukkan aplikasi intervensi-

intervensi praktis  untuk mengurangi ancaman-ancaman. 

 

c. Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Aksi, yang terdiri dari penyiapan 
rancangan awal dan konsultasi dengan para pihak dan para pakar teknis. Dalam 
menyusun intervensi atau aktivitas di dalam rencana aksi konservasi hendaknya 
mempertimbangkan bahwa intervensi tersebut dapat mengendalikan ancaman yang 
ada, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, pada target konservasi. 
Dimana peningkatan status konservasi dari target konservasi akan meningkatan 
konservasi kehidupan liar secara keseluruhan di kawasan tersebut. Secara ringkas hal 
ini dapat dilihat pada Gambar 1.  

Agar mempermudah pelaksanaan dan juga melihat sejauh mana keberhasilan aktivitas 
di dalam rencana aksi ini nantinya, intervensi praktis perlu dibuat ke dalam rencana 
pengelolaan yang adaptif, yang memiliki acuan dasar, output yang terukur, tahapan, 
indikator kesuksesan dan sebuah proses monitor dan evaluasi, sehingga 
memungkinkan dilakukannya revisi pelaksanaan secara reguler. 

Kegiatan rancangan awal rencana aksi dapat diinisiasi oleh beberapa pihak di dalam 
tim kecil perumus rencana aksi, namun selanjutnya harus diplenokan secara bersama 
dan mendapatkan persetujuan untuk menjadi rancangan dari tim kecil. Rancangan 
rencana aksi dapat meliputi Rancangan tim kecil ini selanjutnya perlu untuk 
dikonsultasikan kepada beberapa pihak secara parsial, seperti: perwakilan masyarakat 
desa yang ada di sekitar kawasan, pemerintah daerah dimana lokasi kawasan tersebut 
itu berada, kelompok privat yang ada di dalam kawasan, serta para pakar teknis 
mengenai target konservasi yang hendak dilindungi. Melalui konsultasi dengan para 
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pihak ini, diharapkan pembahasan dalam lokakakarya finalisasi akan lebih maksimal 
dan rancangan rencana aksi yang dihasilkan pun akan lebih baik pula. 

d. Tahapan Lokakarya Multipihak Finalisasi Rencana Aksi. Pada lokakarya 
finalisasi ini rancangan rencana aksi yang sudah mendapatkan masukan dan perbaikan 
dalam proses konsultasi dipresentasikan kepada para pihak. Pada lokakarya ini, selain 
mempresentasikan dan mendapatkan persetujuan dari kelompok para pihak mengenai 
aktivitas yang telah disusun, akan dilakukan penilaian skala prioritas dari aktivitas yang 
ada dan juga mengidentifikasi aktor-aktor implementator potensial dari setiap 
aktivitas. Penggalian masukan dan tanggapan para pihak menyangkut alternatif dari 
kelompok pengelola juga sangat potensial didiskusikan dalam lokakarya ini. 

 

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan 
Dalam pelaksanaan rencana aksi dan pengelolaan terdapat merupakan beberapa 

kebutuhan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan, diantaranya:  

• Pemerintah daerah dimana kawasan hutan berada menunjukan kepedulian dan 
keinginan untuk melaksanakan rencana aksi ini, melalui dukungan kuat dalam 
memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi. 

• Diturunkannya rencana aksi menjadi rencana aksi tahunan dan pendanaan yang jelas 
berdasarkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. 

• Terbantunya masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengembangakan aktivitas 
peningkatan pendapatan yang dengan jelas mendukung upaya perlindungan dan 
rehabilitasi layanan lingkungan bagi kawasan hutan. Hal ini dapat mencakup 
penanaman hutan kembali, agroforestri, dan pembangungan pertanian. Selain itu, 
dimungkinkan pula dukungan bagi infrastruktur desa seperti penyediaan air bersih 
ataupun pelayanan umum lainnya. 

• Terbangunnya sinergisitas antara pemerintah daerah, organisasi non pemerintah dan 
masyarakat dalam mempersiapkan proposal yang berhubungan dengan konservasi ke 
calon lembaga bantuan pendanaan yang potensial. 

• Dikedepankannya monitoring dan evaluasi secara partisipatif dalam pelaksanaan 
rencana aksi. 

 

Struktur Organisasi dan Fungsi dari Kelompok Pengelola 
Rencana aksi pengelolaan konservasi HBTBB ini diharapkan dapat memberikan 

sebuah pandangan terhadap pengelolaan jangka panjang kawasan yang berkelanjutan. 
Sebuah kelompok pengelola multi pihak diharapkan akan muncul secara natural dalam 
proses perencanaan ini. Selain itu, dukungan politik dari berbagai level akan menjadi 
prasyarat agar kelompok ini dapat berjalan efektif dan efisien di masa yang akan datang. 
Bentuk, status hukum, lingkup tugas dan struktur organisasi yang ideal bagi kelompok ini 
akan sangat tergantung dari keinginan dan kebutuhan dari para pihak. 
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Dokumentasi Proses 
Lokakarya Multi Pihak 
 

Kegiatan Pra Lokakarya 
Kegiatan pra lokakarya berlangsung pada tanggal 4 Desember 2007 bertempat di 

Hotel Pandan Carita-Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 
orang, yang diharapkan dapat menjadi inisiator awal dalam mendiskusikan rencana 
pembuatan rencana aksi konservasi bagi hutan batang toru blok barat. 

Adapun beberapa hasil penting kegiatan pra lokakarya ini adalah: 

1. Penamaan kawasan. “Batang Toru” dalam bahasa Batak berarti sungai yang berada 
di bawah. Penyebutan yang demikian terjadi di Pahae, karena posisi dari aliran sungai 
ini berada di bawah daripada perkampungan yang ada. Namun di sekitar Tarutung, 
yang berada di hulu sungai ini, dua sungai yang menjadi sumber air sungai ini dinamai 
Aek Sigeaon dan Aek Situmandi. Selain menjadi nama sungai (DAS), Batang Toru juga 
menjadi nama dari salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga 
tidak jarang nama Batang Toru selalu hanya direlasikan dengan kecamatan ini saja. 
Atas kondisi tersebut, peserta pra lokakarya mengusulkan untuk dilakukan kajian 
ulang dalam hal penamaan “Hutan Batang Toru Blok Barat”, dengan memberi nama 
baru yang lebih mencerminkan bahwa wilayah tersebut berada di 3 wilayah 
administrasi, yakni: Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Dari hasil 
diskusi, ada tiga opsi yang diusulkan menjadi nama blok hutan ini, yaitu : (i) Blok 
Hutan Batang Toru, (ii) Blok Hutan Tapanuli, (iii) Hutan “Ribba Bona Pasogit” 

2. Visi dan Misi. Visi yang berhasil disusun adalah ”Kelestarian Hutan (Batang 
Toru/Tapanuli/Ribba Bona Pasogit) untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Dunia”. 
Sementara misinya adalah: 

• Mendorong kebijakan pengelolaan Hutan (Batang Toru/Tapanuli/Ribba Bona 
Pasogit) di berbagai level dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan 
kepentingan masyarakat lokal. 

• Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan 
demi peningkatan taraf hidupnya. 

• Meningkatkan kepedulian dan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan 
(Batang Toru/Tapanuli/Ribba Bona Pasogit). 

• Menciptakan peluang pemanfaatan jasa lingkungan untuk kesejahteraan 
masyarakat dan dunia. 

• Mendorong ketersediaan data dan informasi yang dapat disebarluaskan untuk 
dukungan konservasi 
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Kegiatan Lokakarya 
Kegiatan lokakarya berlangsung pada tanggal 11–12 Desember 2007 bertempat di 

Hotel Niagara, Parapat, Kabupaten Tapanuli Toba Samosir. Pertemuan ini dihadiri oleh 
60 orang peserta dari 50 institusi, baik perwakilan instansi pemerintah, organisasi massa 
dan organisasi non pemerintah. Kegiatan lokakarya ini terbagi atas dua bagian, dimana 
bagian pertama merupakan seminar setengah hari yang memberikan pengantar untuk 
menemukenali keadaan kawasan hutan batang toru blok barat dan proses lokakarya, dan 
pada bagian kedua lebih banyak dengan berdiskusi kelompok, baik secara pleno maupun 
secara berkelompok. 

 

1. Hasil Seminar Setengah Hari 

Beberapa catatan penting dalam seminar setengah hari adalah: 

i. Pemaparan H. Mirza Indra dari PanEco/YEL/SOCP berjudul Kondisi Aktual 
Lapangan Blok Hutan Batang Toru di Tapanuli. Dipaparkan kekayaan alam yang 
dimiliki dan manfaat yang bisa diambil dari kelestarian kawasan ini, serta 
permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian 
kawasan ini di masa yang akan datang. Selain itu dipaparkan pula PanEco/YEL telah 
melakukan inisiasi dengan ketiga kabupaten, yakni di tiga kabupaten, yaitu Tapanuli 
Utara, Tengah, dan Selatan, dalam upaya konservasi kawasan ini. 

ii. Pemaparan Martin Hardiono dari Konsultan OCSP berjudul Proxy Biodiversity 
sebagai Pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang Konservasi. Dipaparkan 
bahwa penggunaan proksi ini adalah untuk mengevaluasi prioritas atau fokus 
tertentu dari sebuah kawasan dalam upaya konservasi. Perumusan rencana tata 
ruang seharusnya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, karena tata ruang 
merupakan sumber daya yang terbatas. Dominasi penggunaan tata ruang oleh satu 
pihak akan mengganggu atau menyinggung penggunaan tata ruang oleh pihak lain. 
Ada pemanfaatan ruang yang bisa dilakukan bersama tapi ada juga penggunaan tata 
ruang yang menyingkirkan penggunaan tata ruang lainnya. Hal ini yang dapat menjadi 
penyebab (potensi) terjadinya konflik. Penggunaan tata ruang yang ideal adalah 
pemanfaatan tata ruang yang masuk akal dan mempertimbangkan banyak hal/banyak 
kepentingan. 

iii. Pemaparan Syafrizaldi dari ESP USAID berjudul DAS, Satu Pendekatan Ruang. 
Dipaparkan bahwa melihat DAS sebagai pendekatan keruangan untuk menjadi 
pegangan bagi setiap pihak untuk pengelolaan keruangan. Otonomi daerah 
membawa semangat untuk berbuat lebih banyak bagi daerah, namun juga membawa 
kepentingan-kepentingan sesaat yang dapat mengancam kelestarian kawasan di 
masing-masing daerah. Ditambah lagi dengan sistem politik yang berubah atau tidak 
stabil, sehingga diperlukan sikap-sikap adaptif terhadap sisi ekologis, sedangkan di 
sisi manajemen dilakukan dengan sikap yang adaptif.  

iv. Pemaparan Dimpos Manalu dari KSPPM berjudul Pengelolaan Sumber Daya Alam 
(Hutan) Berbasis Masyarakat: Suatu Keniscayaaan. Dipaparkan bahwa banyak 
pengalaman tentang kearifan masyarakat dalam mengelola dan menjaga kelestarian 
hutan dan lingkungan, sementara pihak pemerintah cenderung melahirkan 
kebijakan-kebijakan yang memicu degradasi dan eksploitasi hutan serta lingkungan. 
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Kegagalan tersebut tercermin dari lahirnya kebijakan pemerintah yang terkait 
dengan ekonomi makro yang berbuah pada eksploitasi hutan secara serampangan. 
Peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dilibatkan dalam 
pengelolaan hutan, karena meraka adalah menjadi pihak yang paling berkompeten 
dalam pengelolaan hutan di masa mendatang. 

v. Sesi Diskusi mencatat beberapa hal penting:  

• Dalam upaya-upaya konservasi, hal yang harus menjadi perhatian utama adalah 
bagaimana masyarakat mendapat manfaat lebih dari pelaksanaan kegiatan ini. 
Dan untuk upaya konservasi kawasan hutan, perlu adanya upaya yang nyata 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. 

• Kabupaten Tapanuli Selatan sedang dalam proses penyusunan revisi tata ruang 
kabupaten, dimana Blok Hutan Batang Toru telah ditetapkan sebagai kawasan 
konservasi. Hal yang sama juga sedang dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. 

• Dalam penyusunan rencana tata ruang, pelibatan para pihak, terutama 
masyarakat, menjadi sangat perlu dilakukan. Pelibatan para para pihak sedari 
awal penyusunan rencana ini dapat meminimalkan untuk terjadinya konflik saat 
pengelolaan kawasan di masa yang akan datang. 

2. Penentuan Target Konservasi 

Sebanyak 27 target konservasi potensial ditawarkan kepada para peserta untuk 
dipilih 7 buah sebagai target konservasi bagi kawasan hutan batang toru blok barat, yang 
diharapkan dapat mnengambarkan pentingnya kawasan ini dikonservasi. Adapun hasil 
pemungutan suara terhadap target-target konservasi pada lokakarya ini adalah sebagai 
berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Pemilihan Target Konservasi di HBTBB 

No Target Konservasi Jumlah 
Suara 

No Target Konservasi Jumlah 
Suara 

1. Orangutan 33 15. Kelompok banyak tipe tanah 3 
2. Daerah Aliran Sungai / Nilai 

Konservasi Tinggi 
27 16. Ular Phyton 2 

3. Harimau 24 17. Ikan Jurung 2 
4. Kelompok banyak tipe habitat 14 18. Macan Dahan 1 
5. Rangkong 11 19. Asia Giant Tortoise 1 
6. Kelompok banyak tipe vegetasi 10 20. Simpai (Presbytis melalophos) 1 

7. Koridor hutan antara Hutan 
Batang Toru Blok Barat dengan 
Hutan Sarulla 

10 21. Black Crown Pitta 1 

8. Tapir 8 22. Medium Hill Forest 1 
9. Sub Montane Forest 8 23. Lowhill Forest 1 
10. Kambing hutan 6 24. Forest 1 
11. Beruang madu 5 25. Ekosistem Hutan Gambut 1 
12. Kodok 5 26. Tempat-tempat yang keramat 1 
13. Siamang 4 27. Bukit Bonsai di Dolok Sibual-

buali 
1 

14. Lutung 3    
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3. Ancaman-Ancaman pada Setiap Target Konservasi 

Proses lanjutannya adalah pengidentifikasian bentuk-bentuk ancaman terhadap 7 
target konservasi yang telah diputuskan pada diskusi sebelumnya. Pembahasan mengenai 
bentuk-bentuk ancaman dilakukan dengan diskusi per kelompok, dimana seluruh peserta 
dibagi menjadi 7 kelompok sesuai dengan banyak target konservasi. Secara global bentuk-
bentuk ancaman terhadap 7 target konservasi tersebut adalah seperti yang disajikan pada 
tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2. Identifikasi Ancaman terhadap Target Konservasi di HBTBB 

Target Konservasi 

No 
Bentuk Ancaman 

Global 

Orangutan DAS Harimau 
Tipe 
Habitat 
Kaya 

Rangkong 
Tipe 

Vegetasi 
Kaya 

Koridor 
Hutan  

Ancaman Langsung        

1 Kerusakan hutan ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
2 Perburuan ���� - ���� - ���� - - 
3 Okupasi Kawasan - - - ���� ���� ���� - 
4 Legal dan Illegal logging ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
5 Perdagangan satwa  -  -  - - 
6 Pembukaan jalan di 

dalam kawasan 
- - - - - ���� ���� 

7 Konsesi lahan ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
8 Kegiatan Perindustrian  ���� - - ���� ���� ���� - 
Ancaman Tidak 
Langsung 

       

1 Konversi Lahan ���� ���� ���� ���� ���� - ���� 
2 Lemahnya penegakan 

hukum 
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

3 Tingkat kebutuhan 
industri 

- ���� - ���� - ���� ���� 

4 Lemahnya kesadaran 
lingkungan 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

5 Pemahaman 
masyarakat yang 
rendah mengenai 
konservasi 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

6 Pertambahan jumlah 
penduduk 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

 

4. Pemilihan Tim Kecil 

Tahapan selanjutnya adalah pemilihan tim kecil, dimana dari hasil diskusi 
disepakati anggota – anggota tim kecil adalah sebagai berikut : Rondang Siregar 
(Conservation International-Medan), Amri YN (Yayasan Lintas Cakrawala–Tapanuli 
Selatan), Timbul Panggabean (Yayasan Samudera–Tapanuli Tengah), Novellina Limbong 
(Dinas Kehutanan Sumatera Utara), Iswar Harahap (Lembaga Adat Tapse), dan Melinda 
Siahaan (Diakoni HKBP). 
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Dokumentasi Proses     
Survei Kawasan Prioritas 
Rencana Aksi  
 

Pendahuluan 
Rencana aksi yang dihasilkan akan sulit untuk dapat diimplementasikan di 

keseluruhan wilayah Hutan Batang Toru Blok Barat. Sehingga dipandang perlu untuk 
menentukan daerah prioritas yang menjadi fokus dalam implementasi rencana aksi tiga 
(3) tahun ke depan tanpa mengenyampingkan daerah-daerah lainnya di Batang Toru Blok 
Barat. Berdasarkan hal tersebut, tim teknis di Orangutan Conservation Services Program 
(OCSP) menganalisa data-data dan peta-peta yang ada untuk menentukan atau memilih 
daerah-daerah spesifik di dalam Hutan Batang Toru Blok Barat yang kemungkinan 
memiliki potensi untuk pengimplementasian rencana aksi tersebut, khususnya untuk 
target-target konservasi dengan kategori areal. Sedangkan  untuk target konservasi 
spesies, seperti Harimau, Orangutan dan Rangkong, selain berdasarkan pengamatan 
langsung, rencana aksi yang disusun akan berdasarkan informasi dari hasil-hasil penelitian 
terdahulu (khususunya dari Orangutan Foundation Indonesia, Conservation International 
maupun PanEco/YEL-SOCP) dan strategi payung di tingkat nasional.  

Sehingga berdasarkan informasi awal tersebut dilakukanlah survei lapangan yang 
ditujukan untuk mengklarifikasi dan memverifikasi antara data-data yang ada dengan 
temuan-temuan yang didapatkan dari lapangan, sebagai bahan untuk menentukan lokasi 
potensial intervensi yang akan menjadi titik masuk (entry point) bagi pelaksanaan rencana 
aksi yang disusun ini 

 

Tujuan Survei 
1. Melakukan pemilihan lokasi (Sub Das) utama untuk target-target konservasi yang 

berdasarkan daerah yang akan menjadi target intervensi implementasi untuk tiga 
tahun kemudian. 

2. Melakukan klarifikasi dan verifikasi menyangkut ancaman dan potensi yang 
teridentifikasi dalam aktivitas lokakarya multi pihak. 

 

Pelaksanaan Survei 
Survei identifikasi kawasan HBTBB ini terdiri dua tahapan, yakni: 
1. Tahapan Pra Survei. Pada tahapan ini, tim Orangutan Conservation Services 

Program (OCSP) lebih berperan dalam mengidentifikasikan lokasi-lokasi mana yang 
akan menjadi daerah target survei. Pemilihan lokasi-lokasi ini dilakukan dengan 
mengacu kepada kriteria target konservasi untuk kawasan Hutan Batang Toru yang 
dihasilkan pada lokakarya multi pihak. Dengan bantuan sistem informasi geografis 
(SIG, geographic information system), data-data seperti: akumulasi aliran air, jumlah 
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aliran sungai, jenis bebatuan/geologi, keanekaragaman jenis tanah, keanekaragaman 
jenis hutan,  dan  tutupan hutan kemudian digabungkan untuk menentukan daerah 
prioritas (utama). Hasil yang dicapai berupa lima (5) Sub DAS yang menjadi prioritas 
utama untuk survei lapangan.  

2. Tahapan Survei Lapangan. Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh 
gambaran secara lebih komprehensif dari lokasi-lokasi yang direkomendasikan 
berdasarkan analisa SIG pada tahap pra survei. Survei lapangan dilaksanakan pada 
tanggal 10 – 19 Januari 2008, yang dilakukan oleh tim OCSP yang beranggotakan 
Jamartin Sihite, Martin Hardiono, Syafredo dan Erwin Alamsyah serta Melinda Siahaan 
dari HKBP dan Torang Hutauruk dari Dinas Kehutanan Tapanuli Utara mewakili 
anggota tim kecil perumusan rancangan rencana aksi. 

  

Hasil Pra Survei  
Dalam melaksanakan seleksi kandidat lokasi implementasi actionable plan, proses 

pra survei diawali dengan mengklasifikasikan sub daerah aliran sungai (sub DAS) di dalam 
kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat ke dalam beberapa kriteria, yaitu : 
a. Untuk target konservasi sub DAS, berdasarkan: akumulasi aliran air di suatu daerah, 

kompleksitas sungai, yang didekati melalui jumlah aliran sungai pada sub DAS 
bersangkutan, dan tutupan hutan. 

b. Untuk target konservasi tipe habitat yang kaya, berdasarkan: keanekaragaman jenis 
bebatuan, jenis tanah dan keanekaragaman hutan 

c. Untuk target konservasi kenekaragaman hutan, berdasarkan keanekaragaman hutan. 
d. Untuk target konservasi koridor dengan memperhatikan Sub DAS yang memiliki 

potensi menghubungkan Blok Hutan Batang Toru dengan Blok Hutan di sekitarnya 
Dari pengklasifikasian di atas, kemudian digabungkan untuk menentukan daerah 

prioritas (utama) dengan menggunakan indeks keragaman (diversity index) komposit dari 
masing-masing sub DAS. Hasil yang dicapai berupa lima (5) Sub DAS yang memiliki 
tingkat keragaman hayati yang tinggi (berwarna lebih gelap) di Hutan Batang Toru Blok 
Barat, seperti dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai 5. Selanjutnya, hasil ini dihamparkan 
(overlay) dengan informasi potensi ancaman bagi keberadaan kawasan untuk mendapatkan 
daerah potensial untuk intervensi dan menjadi daerah tujuan untuk dilakukan verifikasi 
lapangan. 

Akhirnya dipilih target untuk survei lapangan adalah sebagai berikut :  
1. Lima Sub DAS yang diidentifikasi memiliki keanekaragaman yang tinggi (Sub DAS 

Parihanan, Haporas, Uluala Nagodang, Godang, dan Agang) 
2. Koridor antara Hutan Batang Toru dengan Hutan Sarulla Timur di sekitar Pasanggrahan. 
3. Koridor antara Hutan Batang Toru dan Hutan di Utara Batang Toru di sekitar Adian Koting. 

 

Hasil Pengamatan di Lapangan 
1. Sub DAS Parihanan 
a. Desa Simardangiang 

Desa Simardangiang adalah desa yang terletak di Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli 
Utara dan merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan HBTBB. 
Umumnya masyarakat Desa Simardangiang bermatapencaharian sebagai petani 
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dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi pedagang ataupun profesi lainnya. 
Komoditi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat desa ini adalah padi sawah, 
palawija dan beberapa jenis tanaman keras, seperti: karet, kemenyan (batak: 
haminjon), durian, manggis, dan kemiri.  
Desa ini belum atau tidak memiliki penataan ruang yang dibuat secara khusus. 
Pemukiman penduduk umumnya tersebar di sepanjang jalan desa. Dan dalam hal 
pemanfaatan ruang untuk budidaya, masyarakat membangun wilayah persawahan 
untuk padi dan palawija pada daerah-daerah subur yang mempunyai irigasi non 
teknis. Sedangkan pada lahan-lahan yang tidak memungkinkan untuk dijadikan 
persawahan mereka budidayakan tanaman keras dengan pola kebun campuran. 
Umumnya masyarakat Desa Simardangiang memiliki kebun campur seluas 1-2 ha 
per KK. Dalam budidaya tanaman kemenyan, masyarakat melakukan cara-cara 
yang unik dalam hal pembukaan lahan. Mereka tidak menebang langsung pohon-
pohon besar yang ada, akan tetapi melukai kulit/kambium yang mengelilingi batang 
pohon yang akan dimatikan. Cara ini mengakibatkan terhentinya transportasi 
makanan di dalam pohon, sehingga pohon ini akan mati secara perlahan-lahan 
sejalan dengan pertumbuhan kemenyan muda.  

Karet dan kemenyan menjadi tanaman utama dalam kebun campur masyarakat. 
Jenis-jenis kemenyan yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah jenis Toba, 
Durami, dan Bulu. Untuk memasarkan hasil kebunnya, masyarakat biasanya 
menjual langsung kepada pedagang pengumpul yang berasal dari kota terdekat, 
seperti: Tarutung dan Sipirok. Alternatif lainnya adalah menjual ke pedagang 
pengumpul di desa tetangga, yakni Desa Sigompulon. Posisi tawar petani di desa 
ini sangat rendah, karena harga jual dari komoditas yang diperdagangkan lebih 
banyak ditentukan oleh para pedagang pengumpul. 

b. Hutan Pabarsiangan – Simardinding 

Hutan Pabarsiangan-Simardinding yang merupakan bagian dari Sub DAS 
Parihanan, merupakan hutan yang terletak berbatasan dengan Desa 
Simardangiang. Berdasarkan pengamatan lapangan, sebagian besar kawasan hutan 
ini telah dijamah oleh manusia. Hampir setengah kawasan ini sudah dirambah atau 
dialihfungsikan menjadi kebun karet dan kebun campuran, sementara setengah 
bagian lainnya yang masih belum dirambah berada pada jarak yang cukup jauh dari 
pemukiman dan memiliki kelerengan yang tinggi.  
Jenis-jenis kayu pada hutan alam yang tersisa relatif tidak terlalu banyak, namun 
masih bisa dijumpai beberapa jenis kayu, meranti (Dipterocarpaceae), sampinur 
(Dacrydium junghuhnii), eucalyptus (Eucalyptus sp.), dan cemara gunung (Casuarina 
sumatrana). Diameter kayu sepanjang wilayah hutan yang dilintasi pada saat 
pengamatan lapangan didominasi oleh pohon dengan diameter lebih kecil dari 50 
cm. Dan berdasarkan informasi masyarakat, kawasan hutan ini merupakan 
kawasan yang sudah pernah ditebangi sekitar 7-10 tahun yang lalu. Pernyataan  ini 
diperkuat dengan ditemukannya beberapa sisa kayu gergajian di dalam hutan.  
Pada saat kunjungan di lapangan ditemukan juga beberapa burung Rangkong 
(Buceros sp.) yang sedang terbang dan bulu burung Kuau (Argusianus argus) yang 
menandakan masih ada keberadaan burung Kuau di daerah ini.  Selain itu, 
ditemukan juga tanda-tanda keberadaan Orangutan di dalam hutan tersebut yaitu 
berupa sarang yang masih relatif baru. Penemuan ini selaras dengan hasil 
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pengamatan Conservation International yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, 
seperti dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3.  Keragaman Habitat dibandingkan dengan Penjumpaan 
Orangutan 

 

Keberadaan orangutan dan satwa liar dilindungi di daerah ini masih dianggap 
belum punya relevansi kuat dengan kehidupan masyarakat, bahkan dalam 
beberapa kasus Orangutan lebih dipandang sebagai hama yang mengganggu, 
seperti: hama kebun durian masyarakat, jika sedang berbuah. Sementara itu, 
untuk perburuan binatang sudah sangat jarang terdengar dilakukannya aktivitas ini 
oleh masyarakat Desa Simardangiang. 

c. Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi 

Bentuk-bentuk ancaman yang dapat dilihat dari kunjungan di lapangan adalah 
sebagai berikut : 
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Langsung : 

• Pembukaan hutan oleh masyarakat untuk pengembangan kebun kemenyan 
dan kebun campur lainnya. 

• Pembukaan hutan untuk maksud pengakuan kepemilikan 
Potensi Intervensi 

• Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor 
usaha kemenyan 

 

2. Sub DAS Haporas 
a. PLTA Sipan Sihaporas 

Dari pengamatan di lapangan, kondisi hutan di daerah ini relatif masih baik dengan 
masih tampaknya beraneka jenis vegetasi khususnya di dua Sub DAS Haporas dan 
Sub DAS Bargot yang berada di sebelah utara. Sedangkan di sebelah Selatan sudah 
termasuk wilayah konsesi HPH PT. Teluk Nauli dan saat ini dengan menggunakan 
peta citra satelit telah mengalami perubahan vegetasi yang diperkirakan kebun 
campur  yang dibuka oleh masyarakat.  
Di DAS Sipan Sihaporas ini terdapat PLTA yang mendapatkan suplai air dari 
sungai-sungai utama di DAS ini, yaitu sungai Paramaan, Natolhak, dan Bargot. 
DAS Sipan Sihaporas dibagi ke dalam 3 Sub DAS yaitu Sub DAS Haporas 
(6042.512 hektare), Sub DAS Tapianauli (9783.352 hektare) dan Sub DAS Bargot 
(4054.722 hektare) dengan total luas 19.880.586 hektare.  

PLTA Sipan Sihaporas memerlukan debit air normal sebesar 28 m3/detik dan 
menghasilkan daya sebesar 50 MW. Turbin PLTA ini hanya dijalankan selama 
beban puncak antara jam 17:00 sampai dengan 22:00 WIB, kecuali pada saat debit 
air tinggi. 

 

3. Sub DAS Ulu Ala Nagodang 
a. Desa Ulu Ala, Kelurahan Wek I 

Desa yang masuk ke dalam kawasan HBTBB ini secara administrasi masuk ke 
dalam Kelurahan Wek I, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Desa ini 
berpenduduk berkisar 30–40 KK, dimana sebagian besarnya adalah masyarakat 
Nias. Masyarakat desa di sini hampir seluruhnya berprofesi sebagai petani, dimana 
masyarakat membuka wilayah hutan dengan tujuan menjadikannya sebagai kebun 
karet dan kebun tanaman palawija, seperti: cabai, terung, ubi kayu, dan lain 
sebagainya. Menurut informasi salah satu warga, aktivitas pembukaan wilayah 
hutan baru yang banyak terjadi di lokasi ini telah memperoleh izin dari kepala 
desa setempat.  

Di Sub DAS Ulu Ala ini terdapat beberapa sungai dan anak sungai yang kondisi 
airnya cukup jernih dan bersih. Vegetasi yang terdapat di kawasan ini antara lain : 
eucalyptus (Eucalyptus sp), ketapang gunung (Terminalia catappa), dan jenis 
meranti (Dipterocarpaceae sp.), dan jenis-jenis lainnya. Berdasarkan informasi dari 
masyarakat, di daerah ini pernah ada kegiatan pembalakan hutan sekitar 7–10 
tahun lalu. Hal ini diperkuat dengan masih tampaknya bekas jalan sarad serta 
diketemukannya rangka dan bak sebuah mobil truk yang sudah tidak terpakai lagi. 
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Aktivitas lainnya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan di wilayah ini 
adalah berlangsungnya upaya pembukaan lahan hutan di daerah dengan 
kelerengan yang cukup curam dan selain itu, di wilayah ini ditemukan juga sisa 
aktivitas ekplorasi pertambangan PT. Agincourt berupa barak bekas pengeboran. 

 

b. Pertambangan PT. Oxiana Agincourt 

Saat ini, perusahaan tambang yang merupakan sebuah usaha penanaman modal 
asing ini sedang dalam proses persetujuan analisa dampak lingkungan (amdal) dari 
Kantor Pengendalian Lingkungan Daerah (Kapedalda) dan studi kelayakan 
(Feasibility Study, FS) dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral. Luas areal 
kerja perusahaan ini berdasarkan kontrak karyanya adalah seluas 2.563 km2. 
Setelah dieksplorasi kawasan ini mengalami penciutan yang menyisakan sekitar 
29% dari luas kontrak karya awalnya dan sebelum proses eksploitasi telah 
dilakukan penciutan ke 3 (terakhir).  
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh PT. Agincourt, potensi bahan 
tambang yang dimiliki kawasan ini adalah sebesar 200.000 Onztroy emas (sekitar 
2 gr/ton biji) dan 2.000.000 onztroy perak. Rencananya, perusahaan ini baru akan 
mulai melakukan aktivitas penambangan pada tahun 2009, dengan sistem 
pertambangan yang akan dilakukan dengan sistem terbuka. Areal pertambangan 
PT Agincourt dibagi menjadi 5 blok cadangan daerah pertambangan, yaitu blok 
Purnama, Pelangi, Baskara, Kejora dan Gerhana. Dimana pada tahap awal, 
aktivitas penambangan akan dilakukan di daerah Tor Sipal pal yang berada di blok 
cadangan Purnama.  

Di dalam beberapa kali pertemuan dan juga pada saat survei lapangan, pihak 
manajemen PT. Agincourt menyatakan perusahaan akan komit dengan masalah 
sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, perusahaan ini juga menyatakan bahwa 
mereka terbuka kepada semua pihak untuk bersama-sama mengelola konservasi 
dan lingkungan hidup pada kawasan ini. 

c. Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi 

Langsung : 

• Pembukaan lahan hutan untuk pengembangan pemukiman 

• Masuknya lebih banyak migran dari Nias ke tempat ini akibat adanya 
kerabat atau temannya yang sudah bermukim dan membuka lahan di 
kawasan hutan di dalam desa ini. 

Tidak langsung : 

• Aktivitas pertambangan yang dilakukan di sekitar Sub DAS ini dapat 
menyebabkan pertambahan jumlah penduduk di daerah ini. 

 

4. Sub DAS Agang 
a. Hutan Dolok Martimbang 

Hutan Dolok Martimbang merupakan hutan yang berada pada ketinggian lebih 
dari 1500 mdpl. Secara umum dari pengamatan di lapangan, kondisi hutan di sini 
masih cukup baik dan memiliki potensi untuk menjadi hutan yang terhubung 
dengan hutan Batang Toru. 
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5. Sub DAS Godang 
a. Desa Pansur Batu 

Desa Pansur Batu adalah salah satu desa dari 14 desa di Kecamatan Adian Koting, 
Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pendapatan 
terbesar masyarakat desa ini berasal dari sektor pertanian. Jumlah penduduk di 
desa ini berkisar 1200-an jiwa.  Sebagian besar lahan di desa ini merupakan hutan 
rakyat dan persawahan. Dari pengamatan di lapangan, di daerah ini juga terdapat 
kegiatan penebangan khususnya penebangan kayu pinus tetapi belum diketahui 
apakah kegiatan ini resmi atau tidak. 

Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi: 

Langsung : 

• Kegiatan penebangan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem di 
sekitar desa.  

 

6. Koridor Hutan Batang Toru – Hutan Sarulla 
a. Pasanggrahan – Hutaimbaru 

Berdasarkan analisa SIG sebelumnya, kawasan Pasanggrahan–Hutaimbaru diduga 
dapat menjadi kawasan hutan yang berfungsi sebagai koridor (penghubung) antara 
Hutan Batang Toru Blok Barat dengan Hutan Batang Toru Blok Timur (Hutan 
Sarulla). Namun berdasarkan kunjungan di lapangan, ternyata kedua blok hutan ini 
dipisahkan oleh sungai Batang Toru (Sarulla) dan badan jalan yang merupakan 
jalur yang relatif ramai hilir mudik kenderaan karena menghubungkan dua kota 
besar, yakni Tarutung dan Padang Sidimpuan. Sedangkan daerah-daerah yang 
berada di pinggiran jalan dan sungai sudah merupakan pemukiman, perladangan, 
dan persawahan. 

Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi: 

Langsung : 

• Kegiatan penebangan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem di 
sekitar desa.  

b. Sibobio 

Sejak tahun 80-an kawasan hutan produksi yang terdapat di dalam HBTBB 
dikonsesi oleh PT. Teluk Nauli (Blok Anggoli) dengan luas areal konsesi sebesar 
32.000 ha. Izin yang diperoleh oleh perusahaan ini saat ini dalam kondisi redesign 
eksploitasi hutan sebagai syarat untuk mendapatkan pengesahan Rencana Karya 
Umum setelah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 
dari Departemen Kehutanan RI.   

Dalam masa pengurusan RKU ini, aktivitas perusahaan di block anggoli ini praktis 
terhenti dan ruas jalan produksi sepanjang 15 km yang sudah dibangun 
sebelumnya dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai sehingga dijadikan akses 
oleh masyarakat sekitar. Dan berdasarkan pengamatan di lapangan, badan jalan ini 
sudah terputus akibat longsor. Namun badan jalan ini masih digunakan oleh 
masyarakat sekitar untuk masuk ke dalam kawasan hutan. 

Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi: 
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Langsung : 

• Kegiatan penebangan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem di 
sekitar desa.  

 

7. Koridor Hutan Batang Toru – Adian Koting 
a. Aek Raisan 

Berdasarkan pemantauan di lapangan, kondisi hutan yang berada di sekitar 
pembangkit listrik mikro hidro  adalah masih relatif baik dan terjaga. PLN Mikro 
hidro ini memiliki daya sebesar 700 Kwh, namun rata-rata beroperasi 
menghasilkan 400 wat dalam seharinya. 

Bentuk-Bentuk Ancaman dan Potensi Intervensi: 

Langsung 

• Aktivitas logging yang terdapat di hutan sekitar desa Pancur Batu. 

 

Hasil Analisa 
1. Analisa Sub DAS 

Untuk menganalisa Sub-Sub DAS yang akan menjadi prioritas dalam 
pengimplementasian Rencana Aksi dilakukan dengan mengkalkulasikan nilai-nilai kriteria 
yang dimiliki masing-masing Sub DAS, dimana penilaian diberikan oleh tim survei secara 
kolektif. Terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni:  

a. Nilai strategis konservasi/keragaman kawasan. Penilaian yang diberikan adalah bernilai  
tinggi (4) jika konservasi atau keragaman kawasan tinggi dan bernilai rendah (1)jika 
konservasi rendah;  

b. Nilai strategis pengentasan kemiskinan masyarakat. Penilaian yang diberikan adalah 
bernilai  tinggi jika masyarakat miskin banyak dan butuh dibantu (4) dan bernilai 
rendah (1) jika masyarakat miskinnya sedikit; 

c. Ancaman yang dihadapi. Penilaian yang diberikan adalah bernilai tinggi jika ancaman 
langsung dan harus segera ditanggulangi (4), dan bernilai rendah jika bentuk ancaman 
ataupun dimensi waktunya masih lama (1) 

d. Potensi intervensi yang bisa diimplementasikan. Penilaian yang diberikan adalah 
bernilai tinggi jika potensi keberhasilan intervensi besar (4) dan bernilai rendah jika 
potensi intervensi sulit mencapai keberhasilan. 

Setelah melakukan pengamatan lapangan, hasil penilaian tim survei dapat dilihat 
pada Tabel 2. Terlihat pada bahwa setelah melakukan penilaian maka diperoleh dua Sub 
DAS yang memiliki penilaian tertinggi, yakni Sub DAS Parihanan dan Sub DAS Ulu Ala 
Nagodang. Kedua Sub DAS ini direkomendasikan untuk memperoleh prioritas 
implementasi dari rencana aksi ini. 
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Tabel 2. Matrik Penilaian Sub DAS strategis diintervensi di HBTBB 

 

Lokasi 
Indikator 

(skala : 1 – 4) 
Kawasan 
Sub DAS 
Parihanan 

Kawasan 
Sub DAS 
Haporas 

Kawasan Sub 
DAS Uluala 
Nagodang 

Kawasan 
Sub DAS 
Godang 

Kawasan 
Sub DAS 
Agang 

Nilai strategis 
konservasi/keragaman 
kawasan  

4 4 3 1 1 

Nilai strategis pengentasan 
kemiskinan masyarakat  

4 1 4 2 2 

Ancaman yang dihadapi 3 2 4 3 3 
Potensi intervensi yang bisa 
diimplementasikan 

4 2 4 3 3 

Total nilai  15 9 15 9 9 

 

2. Analisa Koridor 
Pada konservasi bagi HBTBB, terdapat beberapa koridor potensi, diantaranya: 

HBTBB dengan Blok Hutan Anggoli (Hutan Batang Toru Blok Timur) di daerah 
Pesangrahan-Hutaimbaru, HBTBB dengan Blok Hutan Adian Koting di daerah Lubu 
Pining dan daerah Tomauli, HBTBB dengan Blok Hutan Sorkam di daerah Sibunga-bunga 
dan daerah Aek Meranti,  HBTBB dengan Blok Hutan Sibual-buali di daerah Aek Nabara, 
serta dan HBTBB dengan Blok Hutan Lubuk Raya di daerah Hulu Tengah dan Hulu Atas 
Sungai Malakut, dimana secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4. 

Berdasarkan analisa SIG sebelumnya, kawasan Pasanggrahan–Hutaimbaru diduga 
dapat menjadi kawasan hutan yang berfungsi sebagai koridor (penghubung) antara Hutan 
Batang Toru dengan Hutan Sarulla. Namun berdasarkan kunjungan di lapangan, ternyata 
kedua blok hutan ini dipisahkan oleh sungai Batang Toru (Sarulla) dan badan jalan yang 
merupakan jalur yang relatif ramai hilir mudik kenderaannya karena menghubungkan dua 
kota besar, yakni Tarutung dan Padang Sidimpuan. Sedangkan daerah-daerah yang berada 
di pinggiran jalan dan sungai sudah merupakan pemukiman, perladangan, dan persawahan. 
Namun berdasarkan pengamatan di lapangan hutan-hutan yang berada di Sub DAS Agang 
dan Godang memiliki potensi untuk menjadi koridor yang menghubungkan Hutan Batang 
Toru Blok Barat dengan hutan yang berada di sebelah utaranya. Dari pengamatan, 
kondisi hutan Dolok Martimbang (di Sub DAS Agang) berada dalam keadan baik dan 
terjaga.  
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Gambar 4.  Lokasi koridor potensial di sekitar Hutan Batang Toru Blok Barat 
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Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1Lampiran 1....        Pengklasifikasian setiap Sub DAS berdasarkan akumulasi aliran air 
dan jumlah aliran sungai    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 1. Akumulasi aliran air. 
Keterangan :  
Semakin gelap warna sebuah Sub DAS menunjukkan kawasan tersebut memiliki akumulasi aliran 
air yang lebih besar daripada kawasan yang memiliki warna lebih terang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 2. Jumlah aliran sungai 
Keterangan :  
Kawasan dengan warna yang lebih gelap memiliki jumlah aliran sungai yang lebih banyak. 
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Lampiran 2.  Pengklasifikasian berdasarkan keanekaragaman jenis batuan dan jenis 

tanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 3. Keanekaragaman jenis batuan. 
Keterangan :  
Semakin gelap warna suatu daerah menunjukkan daerah tersebut memiliki keanekaragaman jenis 
bebatuan yang lebih tinggi daripada daerah lainnya (daerah yang memiliki warna lebih terang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 4. Keanekaragaman jenis tanah 
Keterangan :  
Daerah dengan warna yang lebih gelap menunjukkan daerah tersebut memiliki keanekaragaman 
jenis tanah yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. 
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Lampiran 3. Pengklasifikasian berdasarkan kenekaragaman hutan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 5. Kenekaragaman hutan 
Keterangan :  
Daerah yang lebih gelap memiliki keanekaragaman jenis hutan yang lebih tinggi daripada kawasan 
lain yang berwarna lebih terang. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 6. Tutupan hutan 
 
Keterangan :  
Kawasan yang berwarna lebih gelap menunjukkan kawasan tersebut memiliki tutupan hutan yang 
lebih baik dibandingkan dengan tutupan hutan kawasan yang berwarna lebih terang. 
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Lampiran 4. Hasil Kompilasi Keseluruhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 7. Komposit dari kriteria yang ditetapkan 
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Lampiran 5.  

 
 
Peta 8.  Rencana areal konservasi hutan batang toru blok barat disandingkan 

dengan ancaman (pertambangan dan konsesi HPH) dan indeks keragaman 
komposit. 


