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Pendahuluan  
 

Aspek ekosistem dan kebutuhan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sering 
tidak dijadikan pertimbangan dalam menentukan batas wilayah administrasi sebuah 
pemerintah daerah di Indonesia. Sehingga kondisi pengelolaan lingkungan yang 
terintegrasi menjadi terabaikan. Keadaan ini diperburuk dengan proses desentralisasi 
yang melahirkan banyak pemekaran daerah, tetapi tidak disertai pembentukan institusi 
yang memiliki otoritas lebih dalam menangani permasalahan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

Kurangnya pengelolaan secara terpadu, maka kawasan dataran rendah dan lahan-
lahan basah semakin sering mengalami banjir akibat  sedimentasi, urbanisasi, 
industrialisasi, dan polusi. Penurunan kualitas lingkungan yang semakin besar terjadi pula 
pada daerah hutan dataran tinggi, dimana hal ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas air 
pada daerah hilir. Keadaan ini masih ditambah dengan adanya polusi oleh limpahan air 
lahan pertanian dan pembuangan industri, sehingga semakin memperburuk kualitas air.  

Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau tempat tinggal, 
serta pembangunan infrastruktur dan industri, juga mempengaruhi daerah aliran sungai 
dan lahan basah, sehingga tata air menjadi tidak seimbang, dimana pada musim kemarau 
terjadi kekeringan dan pada musim penghujan sering terjadi banjir.  

Di Indonesia, kerap terjadi konflik tradisional yang dilatarabelakangi oleh sumber 
daya alam. Konflik ini diperburuk oleh eksploitasi sumber daya yang berlebihan, transisi 
ke pola desentralisasi yang kabur, buruknya hubungan antar kelompok masyarakat, 
marjinalisasi komunitas terpencil, kebencian terhadap pendatang, dan kurangnya 
penegakan hukum atas kegiatan illegal. Konflik ini biasa berawal dari isu-isu 
pemerintahan, persepsi atas ketidakadilan sejarah, penegakan hukum yang tidak adil dan 
tidak konsisten, perubahan dan pergeseran relasi kekuasaan, kurang adanya persetujuan 
secara luas terhadap tata guna lahan dalam mengatasi konflik sumberdaya, serta adanya 
penyalahgunaan kekuasaan, seperti  akumulasi sumberdaya industri di tangan sedikit 
orang yang memiliki kekuatan politik yang cukup besar.  

Saat ini sektor kehutanan Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan, 
khususnya karena masih berlangsungnya konflik seperti yang dipaparkan di atas. 
Pembalakan liar terus terjadi pada skala yang besar. Pembalakan ini dikendalikan oleh 
hanya segelintir perusahaan. Sejatinya, hanya sedikit orang yang diuntungkan dengan 
kerusakan lingkungan yang terus terjadi ini, yang pada tingkat global sudah dianggap 
sangat parah dan menjadi ancaman. Di samping hal umum di atas, kondisi krisis ini akan 
terus berlanjut, karena konsentrasi industri pengolahan kayu masih berada ditangan 
segelintir orang yang berkuasa, masih berlangsungnya pembersihan lahan (land clearing) 
hutan untuk perkebunan, masih sentralistiknya sistem administrasi kehutanan yang tidak  
diterjemahkan untuk efektifitas pengelolaan di tingkat propinsi, dan peminggiran serta 
penafian komunitas adat dengan hutan dan lahan adat mereka.  

Meskipun demikian, banyak yang percaya bahwa saat ini merupakan waktu yang 
tepat untuk melakukan perbaikan di sektor hutan maupun konservasi lahan. Hal ini 
dikarenakan bersatunya masyarakat sebagai sebuah kekuatan dalam proses politik, 
seperti tercermin dari media yang semakin terbuka, khususnya menyangkut 
permasalahan penggundulan hutan dan konsekuensinya, seperti banjir, kebakaran dan 
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tanah longsor, dan semakin banyaknya kalangan organisasi non pemerintah (ornop) yang 
menyuarakan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, sejak tahun 2004, 
semakin banyak terlihat pemerintahan propinsi dan pemerintahan daerah yang 
berkomitmen dalam memerangi korupsi dan pembalakan liar sebagai tanggapan terhadap 
seruan masyarakat untuk menegakkan transparansi dalam pengambilan keputusan.  

Bank Dunia (2001) menyatakan bahwa konservasi keragamanhayati di Indonesia 
perlu diarusutamakan (main streaming) ke pembangunan yang bersifat tradisional. Ini 
berarti perlu dilakukan pemaduan masalah, pilihan dan tujuan keragamanhayati ke dalam 
kebijakan sektoral, program pembangunan nasional ataupun daerah, serta penilaian 
dampak proyek dan rencana mitigasi/managemen untuk meningkatkan pengelolaan 
konservasi dalam lanskap produksi. Artinya, proyek-proyek pada sektor tradisional, 
seperti : pembangunan pengairan, perkotaan, pertanian, infrastruktur, industri, energi, 
daerah terpencil dan pariwisata perlu menyeimbangkan prioritas lingkungan agar dapat 
menjamin pembangunan yang berkelanjutan. (World Bank 2001).  

Para perencana dan pengelola konservasi selalu dihadapkan pada keputusan yang 
berhubungan dengan skala saat menyusun strategi untuk daerah yang luas. Tidak 
mungkin melaksanakan kegiatan konservasi di semua tempat. Sehingga, perlu dipilih 
tempat-tempat untuk pemusatan kegiatan, dimana peluang keberhasilannya dapat dicapai 
maksimal. Sayangnya, keinginan seperti ini selalu terbentur dengan paradoks pengelolaan 
konservasi, dimana kemungkinan mendapatkan kesuksesan pada jangka pendek akan 
lebih besar diperoleh pada kawasan yang lebih kecil, sementara kemungkinan 
keberhasilan pengelolaan jangka panjang akan lebih besar pada kawasan yang lebih besar 
(Foreman 1995). Realitas skala ini telah mengakibatkan pergeseran paradigma konservasi 
di seluruh dunia, yaitu meninggalkan fokus pengelolaan wilayah yang dilindungi dan 
berubah kepada fokus pada lanskap yang luas, dimana wilayah-wilayah yang dilindungi 
tercakup di dalamnya.  

Dokumen dasar (background document) ini diharapkan akan membantu proses 
pengenalan target-target konservasi oleh para pihak dengan cara mengakumulasi dan 
menganalisis informasi yang ada di HBTBB, yang mencakup topografi, geologi, daerah 
aliran sungai, tumbuh-tumbuhan, keragamanhayati– termasuk juga pengidentifikasian 
habitat dan informasi biofisik sejenis lainnya yang mungkin dapat dipergunakan sebagai 
proksi untuk merepresentasikan nilai-nilai keragamanhayati di kawasan ini. Melalui 
serangkaian kegiatan,  akan dieksplorasi konsep-konsep pengembangan lanskap ekologi 
dan pertanian dalam menangani tantangan meningkatkan keragamanhayati di HBTBB dan 
memperbaiki pendapatan masyarakat pedesaan yang bergantung kepada pertanian. 
(Tomich, dkk. 2007). 

Penilaian nilai biologis dari HBTBB didasarkan beberapa alasan ekologi dan 
praktek pengelolaan yang berlangsung. Misalnya, keragaman biologi akan menurun pada 
lahan kritis atau lahan non kehutanan yang dimanfaatkan untuk pertanian monokultur. 
Selanjutnya, keragaman biologi akan meningkat pada kawasan yang berikut: memiliki 
keragaman habitat yang tinggi, berkoneksitas tinggi dengan kawasan hutan lain, 
bertutupan kanopi tinggi, memiliki pengelolaan perlindungan konservasi yang terjaminkan 
oleh pemerintah dan masyarakat lokal, rendah ancaman kerusakan alam, memiliki hak 
kelola yang jelas, rendah konflik pengelolaan lingkungan, berada dalam struktur tata 
pemerintah yang baik dan memiliki banyak potensial proyek kolaborasi. Keberagaman 
biologi di HBTBB sangat mungkin berada di daerah persinggungan antara hutan dengan 
lahan pertanian, kebun milik masyarakat ataupun sistim agrofestri (agroforestry, wanatani) 
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secara tradisional yang memiliki peranan dalam mempertahankan nilai-nilai biologi di 
wilayah tersebut.  

Proses penentuan rencana aksi pengelolaan konservasi HBTBB bergantung pada 
seberapa cepat proses identifikasi melalui kelompok-kelompok multi pihak (multi 
stakeholder) dalam menetapkan tujuan penting konservasi atau target konservasi. 
Kemudian diikuti oleh analisis ancaman dan situasi pada masing-masing target konservasi 
untuk mengidentifikasi intervensi-intervensi praktis guna mengurangi ancaman-ancaman 
yang ada. Intervensi yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan dengan 
menggunakan sumber daya yang mereka miliki tentunya akan mendapatkan prioritas 
utama dalam pelaksanaannya.  

Intervensi dalam rencana aksi ini akan disusun (oleh tim kecil penyusun rancangan 
dari rencana aksi ini) ke dalam format skenario managemen adaptif, dimana semua 
rencana akan memiliki deskripsi yang jelas terhadap baseline konservasi dan peningkatan 
situasi yang ingin dicapai, hasil (deliverable),tahapan (milestone), indikator keberhasilan dan 
rencana monitoring dan evaluasi. Intervensi yang telah disusun ini kemudian akan 
dikembalikan kepada kelompok multi pihak untuk diratifikasi ataupun dimodifikasi.  

Melalui hal ini diharapkan agar kelompok multi pihak selanjutnya dapat menyusun 
ke dalam sebuah struktur yang mengarahkan implementasinya, dan : 

• Mengembangkan struktur dan praktek pengelolaannya. 

• Mengidentifikasi sumber-sumber pendanan dan mengupayakan pendanaan bagi 
pengelolaan dan pelaksanaan rencana aksi.  

• Mengidentifikasi organisasi dan pihak yang tepat untuk melaksanakan berbagi 
bagian dari rencana aksi.  

• Melakukan pembimbingan, pengawasan dan pengevaluasian jalannya pelaksanaan 
rencana aksi. 

• Mengorganisasikan iteraksi rencana pada masa yang mendatang.  

Dokumen lengkap tentang rencana aksi ini terdiri atas tiga bagian, dimana Buku 
Pertama adalah Kumpulan Rencana Aksi yang dapat diimplementasikan (Actionable plan), 
Buku Kedua adalah Dokumentasi dari Lokakarya Multi Pihak dan Survei Kawasan 
Prioritas Rencana Aksi, serta Buku Ketiga adalah Dokumen Dasar mengenai kondisi 
keragamanhayati, kondisi tata guna, kondisi sosial ekonomi, ancaman keberadaan, 
aktivitas konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang berlangsung yang ada di dalam 
kawasan HBTBB, ringkasan menyangkut cara penentuan wilayah bernilai konservasi yang 
tinggi (high conservation values, HCV) dan sumber pendanaan potensial bagi keberlanjutan 
kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. 
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Gambar 1. Kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat 
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Kawasan hutan HBTBB berada antara 98046’48”-99017’24” Bujur Timur dan 
1027’00”-1059’24” Lintang Utara. Kawasan seluas 103.009 hektare ini secara administrasi 
berada pada wilayah tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli 
Tengah.  .  

 

Kabupaten / Kota Luas (hektare) 
Tapanuli Selatan 34,845 
Tapanuli Tengah 16,820 
Tapanuli Utara 51,344 
Luas Keseluruhan 103,009 

   

Geologi and Tanah 

 Kawasan HBTBB berada di daerah vulkanis aktif, dimana kawasan ini merupakan 
bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan dan juga merupakan bagian dari Daerah 
Patahan Besar Sumatera (Great Sumatran Fault Zone) atau secara spesifik dikenal sebagai 
Sub Patahan Batang Gadis–Batang Angkola–Batang Toru. Patahan ini terus bergerak, 
sehingga kerap kali menimbukan gempa bumi besar seperti yang terjadi di Sarulla (1984), 
Tarutung (1987), Padangsidimpuan, Mandailing Natal (2006) dan Pahae (2008)..    

  

Berdasarkan batuan geologinya, pada kawasan HBTBB terdapat 15 jenis batuan 
geologis dan tipe batuan Qvt yaitu batuan vulkanik Toba Tuffs atau Tufa Toba (batuan 
polimik bersusun riolit-dasit, aliran tufa kristal, gelas, debu dengan sedikit tufa eksposif 
pada bagian atas). Jenis batuan Qvt ini mendominasi jenis batuan, dimana lebih dari 50% 
luas kawasan memiliki batuan geologis Qvt. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 
2. 

Tabel 2.  Jenis Batuan Geologi di Hutan  Batang Toru Blok Barat 

Simbol 
Geologi 

Batuan Luas (Ha) Persentase 

MPisl  Batuan intrusives, kompleks Sibolga 6,890.1  6.7% 
Puk  Batu Pasir meta kwarsa 1,077.6  1.0% 
Put  Metawake, meta konglomerat, batu sabak 2,140.0  2.1% 
Qh  Alluvium (krikil, pasir, Lumpur) 204.3  0.2% 
Qpto  Krikil, pasir , lempung 304.6  0.3% 
Qvb  Tuff, debu 8,164.6 8.0% 
Qvlu  Tuff,debu  7,591.8 7.4% 
Qvma  Tuff, debu  123.3  0.1% 
Qvt  Tuff,debu (Toba) 51,594.5  50.2% 
Tlih  Batu pasir, batu lanau dan batu lumpur dan konglomerat 22.9  0.0% 
Tliu  Batu pasir, batu lanau dan batu lumpur dan konglomerat 4,953.9  4.8% 
Tmba  Batu pasir, batu lanau dan batu lumpur dan konglomerat 5,920.9  5.8% 
Tms  Batulumpur Gampingan 456.4  0.4% 
Tmvak  Formasi Gunung api, Aglomerat Andesitik 6,708.9  6.5% 
Tmvo  Formasi Gunung api, Andesit. 6,536.2  6.4% 

Luas Keseluruhan 102,690.0  100.0% 

Sumber: Departemen Perdagangan dan Energi, 1982 
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PETA GEOLOGI
HUTAN BATANG TORU BLOK BARAT
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Gambar 2. Peta Geologi Kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat 

 

Topografi  

Kawasan   HBTBB memiliki ketinggian antara 50 – 1875 m dpl,   dimana titik 
terendah  berada di Sungai Sipan Sihaporas (dekat Kota Sibolga) dan titik tertinggi   
berada di Dolok Lubuk Raya   Kelerengan antara 16 - 60 %, dengan bentang lahan di   
topografi yang berbukit dan bergunung.  
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PETA TINGKAT KETINGGIAN
HUTAN BATANG TORU BLOK BARAT
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Gambar 3. Peta Topografi Kawasan Hutan Batang Toru Blok Barat 

 

Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)  

HBTBB memiliki 60 sub DAS, dengan total luasan daerah sebesar 211,690 
hektare, dimana sub DAS Pinangsori merupakan yang terbesar dengan luas 9,209 
hektare dan memiliki perimeter sepanjang 66,113 meter, dan yang terkecil adalah sub 
sub DAS Sialang dengan luas 301.8 hektar dan perimeter sepanjang 14,959 meter.  

Beberapa sub daerah aliran sungai (sub DAS) di kawasan HBTBB memiliki peran 
penting bagi masyarakat, dimana keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air sebesar 55 
MW di Tapanuli Tengah dan sektor pertanian masyarakat sangat tergantung dari 
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keberadaan jasa lingkungan jangka panjang yang dihasilkan oleh hutan yang ada di 
dalamnya. 

 

Tabel 2.  Nama Sub DAS, Luasan dan Perimeternya di HBTBB 

No Nama Sub DAS AREA 
(Ha) 

PERIMETER 
(Meter) 

No Nama Sub DAS AREA 
(Ha) 

PERIMETER 
(Meter) 

1 Agang 7,343.5 55,587 31 Poring 2,428.2 35,827 

2 Ayumi 4,396.0 44,322 32 Raisan 1,397.4 25,300 

3 Badiri 6,710.0 60,388 33 Rau 3,527.2 48,754 

4 Barebe 3,149.5 39,889 34 Rinakator 1,978.9 39,520 

5 Bargot 3,332.0 53,925 35 Sabaon 1,711.2 26,408 

6 Batutunggal 1,972.9 29,548 36 Sapuran Hopang 3,285.1 37,304 

7 Baung 1,841.6 26,224 37 Sialang 301.8 14,959 

8 Binanga 664.2 24,192 38 Sibabangun 8,087.8 60,019 

9 Bongbongan 2,988.4 45,060 39 Sibau-bau Julu 6,062.0 54,848 

10 Bululaga 2,319.1 33,980 40 Sibuluan 4,546.9 58,357 

11 Bulutori 2,790.6 37,673 41 Sigompulan 702.5 14,774 

12 Garoga 4,406.3 46,168 42 Sigurung-gurung 1,180.9 21,976 

13 Godang 8,047.7 75,716 43 Simahasan 2,880.9 42,659 

14 Haporas 5,367.1 53,740 44 Simajumbu 8,357.2 63,528 

15 Harulak 3,594.6 35,088 45 Simasom 2,042.0 27,147 

16 Labu 3,983.4 34,903 46 Singkut 4,823.2 74,423 

17 Malakut 1,715.4 24,562 47 Sipurik-purik 2,692.5 38,227 

18 Mompang 724.7 17,175 48 Sirabun 1,723.1 26,039 

19 Na Pot Pot 4,262.2 39,151 49 Sitandiang 2,067.6 29,178 

20 Ngadol 2,413.7 29,548 50 Situmahap 3,564.7 33,795 

21 Pahu 3,207.5 32,687 51 Situnuk 4,830.0 45,984 

22 Pandan 5,419.2 58,541 52 Somangkar 488.5 17,359 

23 Parihanan 7,540.4 62,604 53 Sosopan 3,525.5 43,768 

24 Parihonan 2,469.1 32,318 54 Tapiannauli 5,188.1 60,942 

25 Parjalihotan 1,398.3 24,746 55 Tapus 2,406.9 41,367 

26 Parombunan 3,308.1 31,394 56 Tarutung 2,178.4 30,471 

27 Parsariran 6,476.4 45,245 57 Toras 1,324.9 27,886 

28 Partui-tuian 1,844.2 33,056 58 Ulu Ala Na Godang 6,976.0 69,437 

29 Paya 2,672.1 31,394 59 Ulu Ala Na Menek 3,930.5 53,001 

30 Pinangsari 9,209.0 66,113 60 Unsim 1,912.4 36,935 
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PETA SUBDAS
HUTAN BATANG TORU BLOK BARAT

SKALA  1 : 300.000

Utara

#
Sibolga

Badiri

Agang

Godang

Pinangsari

Rau

Labu

Simajumbu

Parihanan

Ayumi

Pandan

Sibabangun

Situnuk

Singkut

Haporas

Parsariran

Pahu

Garoga

Paya

Sibuluan
Bargot

Harulak

Tapiannauli

Barebe

Sibau-bau Julu

Sosopan Na Pot Pot

Tapus

Ulu Ala
Na Godang

Ngadol

Situmahap

Unsim

Baung

Bululaga

Parombunan

Simahasan

Parihonan

Bongbongan

Toras

Sirabun

Sabaon

Malakut

Simasom

Ulu Ala
Na Menek

Sipurik-purik

Rinakator

Raisan

Sitandiang

Sapuran Hopang

Batutunggal

Partui-tuian

Parjalihotan

Binanga

Mompang

Sigurung-gurung

Sigompulan

Somangkar

Sialang

Teluk Sibolga

S
.  

B
a
ta

n
g 

T
o
ru

S
. Tapus

1°30
' N

1°45
' N

99°00' E 99°15' E

0 10 20 Km

LEGENDA

#

Batas Batang Toru Blok Barat

Kota Kabupaten

Sungai

SAMUDERA

HINDIA

SUMATERA UTARA

SUM
ATERA

Sumber : 1. Peta Dasar skala 1 : 50.000 Bakosurtanal 1982
               2. Peta Sub DAS (Modelling) OCSP 2008
    

 

Gambar 4. Sub DAS di dalam HBTBB 

 

Dari sisi hidrologi, pola aliran sungai di Ekosistem Batang Toru mengikuti pola 
paralel, artinya pola aliran sungai bentuknya memanjang ke satu arah dengan cabang-
cabang sungai kecil yang datangnya dari arah lereng-lereng bukit terjal kemudian menyatu 
di sungai utamanya, yaitu Batang Toru yang mengalir di lembahnya. Pola aliran ini 
mempunyai resiko membawa bencana banjir dan longsor yang tinggi, jika terjadi 
pembalakan kayu, konversi hutan alam atau pembuatan jalan memotong punggung bukit 
yang menyebabkan aliran sungai di daerah hulu tersumbat kayu, batuan dan tanah dan 
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selanjutnya akan membentuk bendungan alam dengan tenaga perusak yang besar bagi 
daerah di hilir dan lembah dalam bentuk kejadian banjir gelodo atau banjir yang disertai 
limpasan material batuan dan tanah (Perbatakusuma, dkk, 2006). 

 

Biogeografi  

Sumatra 

Pulau Sumatra berada di Hotspot keragaman hayati paparan Sunda (The Sundaland 
Biodiversity Hotspot) dan menjadi salah satu pulau terkaya di dunia. Secara zoogeografik, 
Pulau ini terbagi menjadi 18 region yang secara ekologis dibedakan berdasarkan 
karakteristik konservasi spesies yang dapat dijumpai di dalamnya. Keragaman primata per 
unit areal pada kawasan ini tak terbandingkan oleh kawasan lain di dunia. Sumatera 
memiliki spesies mamalia yang lebih banyak dibandingkan pulau lainnya di Indonesia,  
dimana 16 diantaranya merupakan satwa endemik. Selain itu, delapan mamalia endemik   
masuk ke dalam kondisi terancam (daftar merah IUCN) dan telah masuk di dalam 
lampiran Konvensi Internasional tentang Perdagangan Spesies Terancam di Wild Fauna 
and Flaura (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora-CITES) (Anon 2003b).  

Di Pulau Sumatera terdapat 582 spesies burung, dimana 465 diantaranya asli dari 
daerah ini dan 14 merupakan endemik, dan ini yang membuat Pulau Sumatera sebagai 
daerah biogeografis terkaya kedua di Indonesia setelah Papua. Menurut Birdlife 
International, terdapat 34 Wilayah Burung Utama di Sumatera, dimana 54%-nya berada 
diluar daerah proteksi dan 18% berada di hutan dataran rendah yang benar-benar sedang 
terancam. Spesies reptil dan amfibi Sumatera berjumlah sekitar 300, 69 (23%) 
diantaranya adalah endemik di pulau itu. 

Spesies reptil dan amfibi yang ada di Sumatera berjumlah sekitar 300 jenis dan 69 
jenis (23%) diantaranya adalah endemik di pulau itu. Untuk hewan amfibi, katak menjadi 
jenis yang terbanyak, dimana kurang lebih ada 84 spesies dan 14 jenis merupakan 
endemik (Iskandar dan Colijn 2000; Mistar 2003). Pada hewan mamalia, terdapat sekitar 
72 spesies kadal (yang 16 di antaranya endemik), 133 ular (di antaranya endemik 26 
endemik) (Iskandar and Colijn 2001) dan 13 spesies kura-kura non-marine (darat dan 
sungai) (Iskandar 2000).  

Selain kaya akan fauna, Sumatera juga merupakan salah satu daerah yang memiliki 
kekayaan flora di dunia. Keragaman tanaman berbunga (floristic) kawasan ini hanya dapat 
disetarakan dengan Papua dan Kalimantan, dan lebih kaya dari hutan-hutan di Pulau Jawa, 
Sulawesi dan pulau lainnya di Nusantra (Meijer 1981). Sumatera memiliki 17 tumbuhan 
endemik, yang kebanyakan hanya ditemukan pada hutan dataran rendah (berada di 
bawah 500 m dpl). Kondisi ini lebih banyak daripada Jawa (10 endemik), walaupun belum 
sekaya Kalimantan (59 endemik) (Whitten dkk. 1997). Tingginya keragaman flora di 
Sumatera ini sebagian disebabkan oleh luasnya rentang ketinggian dari tipe-tipe vegetasi 
yang dapat dijumpai di pulau ini.  

Saat ini,  hutan alam asli Sumatera yang tersisa hanyalah kurang dari 40%-nya, 
dengan laju kerusakan hutan yang mencapai 2.5% per tahun (Conservation International 
2003). Kerusakan hutan ini secara langsung mengancam keberadaan flora - fauna yang 
berada di dalamnya, seperti pohon Dipterocarp yang banyak dijumpai di kawasan hutan 
dataran rendah. Dalam beberapa tahun ke depan sangat mungkin hanya sedikit habitat 
hutan alam dataran rendah yang mampu bertahan (Holmes 2000).  
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Sejumlah peneliti salah memperkirakan dengan mengatakan bahwa hutan dataran 
rendah di Sumatera akan hilang menjelang tahun 2005. (Jepson dkk. 2001). Namun, 
ancaman akan kehilangan kawasan hutan dataran rendah ini masih tetap mengancam dan 
akan pula mengancam keberadaan spesies yang berada di dalamnya, seperti: Orangutan.  
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Gambar 5. Peta  HBTBB dalam konteks Ekofloristik dan Zoografik 

 

Hutan Batang Toru Blok Barat 

Kawasan hutan alam di HBTBB merupakan kawasan transisi biogeografis antara 
kawasan biogeografis Danau Toba Bagian Utara dan Danau Toba Bagian Selatan. 
Terjadinya kawasan transisi biogeografis ini kemungkinan disebabkan oleh kekuatan 
tektonik dan letusan Gunung Berapi Toba pada 150.000 tahun yang lalu. Sungai di 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru merupakan salah satu penghalang karakter 
ekologis (ecological barrier), dan masih ada beberapa ecological barrier seperti pegunungan 
yang tinggi, perbukitan, habitat yang spesifik (rawa dan danau) serta tingkat perbedaan 
intensitas penyinaran matahari pada wilayah basah dan kering.  

Kondisi transisi mengakibatkan kawasan ini memiliki keunikan dan keragaman 
hayati yang tinggi. Hal ini terlihat dari fenomena dimana pada kawasan ini dapat 
dijumpainya fauna dari kawasan biogeografis Danau Toba Bagian Utara (seperti: 
Orangutan Sumatera (Pongo abelii) maupun Danau Toba Bagian Selatan (seperti: Tapir 
Sumatera (Tapirus indicus) dan Kambing Hutan Sumatera (Capricornis sumatraensis)). 

Kawasan HBTBB memiliki beberapa tipe ekosistem mulai dari ekosistem dataran 
rendah, perbukitan hingga pegunungan. Variasi habitat yang ada di kawasan ini 
merupakan ekosistem yang masih asli dan relatif utuh, seperti perwakilan ekosistem 
hutan hujan dataran rendah dan perbukitan (300 meter dpl), hutan batuan gamping 
(limestone), hutan pegunungan rendah dan hutan pegunungan tinggi di Puncak Gunung 
Lubuk Raya (1856 m dpl).  

Di kawasan HBTBB dapat ditemukan 67 jenis mamalia, 287 jenis burung, 110 
jenis herpetofauna dan 688 jenis tumbuhan. Di samping Orangutan Sumatera, kawasan 
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ini juga menyimpan populasi flora dan fauna lainnya yang secara global terancam punah, 
seperti: Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Tapir (Tapirus indicus), Kambing 
Hutan (Naemorhedus sumatraensis), Elang Wallacea (Spizateu nanus), bunga terbesar dan 
terpanjang di dunia, yaitu Raflesia gadutnensis dan Amorphaphalus baccari dan 
Amorphophalus gigas (Perbatakusuma, dkk. 2006). Berdasarkan status konservasinya, 
teridentifikasi 20 spesies mamalia yang dilindungi, berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 7 Tahun 1999, dimana12 spesies di dalam status terancam. 

Berdasarkan kategori yang dilakukan oleh Worldwide Fund for Nature (WWF), 
karena keunikan dan kekayaan keragaman hayati yang dimilikinya, kawasan HBTBB ini 
masuk ke dalam golongan 200 ekoregion di dunia yang harus diperhatikan serius aspek 
konservasinya. Sejalan dengan WWF, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara juga 
telah menetapkan kawasan HTBB sebagai salah satu daerah prioritas dalam pelestarian 
keragaman hayati (key biodiversity area 1, KBA) di Indonesia dari 15 KBA yang ada di 
provinsi ini (Siringoringo, et, al, 2007). 

 

Keragamanhayati 

Vegetasi  

Kawasan hutan alam dalam cakupan ekosistem Batang Toru terbagi menjadi dua 
blok utama, yaitu blok bagian barat dan bagian timur. Di Blok Barat ditemukan tipe-tipe 
habitat hutan Dipterocarpaceae pada elevasi menengah dan tinggi, sementara di blok 
hutan Batang Toru Timur dan hutan pegunungan pada elevasi rendah pada blok hutan 
Batang Toru Barat ditemukan hutan tegakan murni Pinus merkusii strain Tapanuli 
(Perbatakusuma, dkk, 2006). Berdasarkan analisa penginderaan citra satelit oleh 
Conservation International (2004), Hutan Batang Toru meliputi hutan primer yang masih 
utuh seluas 90.000 sampai 140.000 ha. Hutan hujan primer mendominasi penutupan 
vegetasi, yang tumbuh di atas bukit curam dengan kemiringan lebih dari 60 derajat.  

Berdasarkan Peta Vegetasi Sumatera yang disusun oleh Laumonier dkk. (1987), 
kawasan HBTBB dapat dapat dikategorikan menjadi 2 sub-tipe formasi hutan, yakni: 
Pertama, Sub-tipe Formasi Air Bangis–Bakongan yang menjadi bagian dari tipe Formasi 
Bukit Barisan Barat perbukitan berelevasi menengah (300 sampai 1000 meter di atas 
permukaan laut); dan Kedua, Sub-tipe Hutan Montana (1000–1800 meter di atas 
permukaan laut) yang menjadi bagian dari tipe Formasi Bukit Barisan di atas 1000 meter 
dari permukaan laut (Siringoringo, dkk, 2007). 

Kondisi vegetasi pada kawasan dataran tinggi HBTBB, seperti di Puncak Purnama 
dan sekitarnya, berdasarkan Anon (2003b) yang melakukan survei di dalam kaitan Proyek 
Martabe atau Martabe Project Area (MPA), berbentuk kumpulan mosaik hutan yang 
dinamis pada tingkatkan pertumbuhan kedewasaan dan kanopi yang beragam. Areal kecil 
dari hutan seral (seral forest) akan mudah dijumpai di antara areal hutan yang lebih 
matang ?? pertumbuhannya. Pada kawasan demikian, biasanya ditandai dengan tampaknya 
beberapa vegetasi, seperti: Adinandra dumosa, Eurya acuminata, Macaranga gigantea, M. 
hypoleuca, dan Mallotus penangensis. Sementara itu di kawasan tinggi lainnya, seperti di 
lokasi Kejora, secara taksonomis, lokasi ini memiliki flora yang didominasi oleh unsur-
unsur karakteristik tumbuhan dataran tinggi (berdasarkan permukaan laut) Ericaceae dan 
Pteridophytes, meskipun titik tertinggi dari lokasi ini hanyalah 825 m. Berdasarkan pola 
survei dari wilayah Malesian, lokasi Kejora merupakan salah satu lokalitas dengan potensi 
penemuan taksonomi terbesar (Anon 2003b). Hutan di perbukitan yang tumbuh kembali 
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secara terpisah-pisah dapat merupakan hasil dari keadaan alam yang ada, seperti: angin 
dan kemiringan lahan, ataupun kemungkinan tahapan pertengahan pemulihan dari 
aktivitas penebangan yang berlangsung sebelumnya. Namun, di lokasi Gerhana, sebagian 
besar kemiringan ditutupi oleh kanopi yang sudah tua. Tidak ditemukan rerumputan yang 
beracun ataupun yang berbeda pada kawasan dataran tinggi. Dan hanya sedikit spesies 
asing yang tercatat dan sebagian besar merupakan tumbuhan tidak beracun. 

Habitat rawa dan bantaran sungai (Riverine-swamp) di kawasan HBTBB umumnya 
hanya memiliki lebih sedikit keunikan dan aset konservasi jika dibandingkan dengan 
kawasan yang memiliki drainase yang baik. Pada kawasan bantaran banjir, seperti bagian 
bawah Batang Toru, hanya memiliki sedikit sekali kekayaan hayati (e.g., Goodland dan 
Irwin 1975; Prance 1977). Kawasan rawa dataran rendah di kawasan HBTB dapat 
diklasifikasikan sebagai hutan suksesi riparian campuran dan hutan bantaran sungai (levee 
forest), yang masuk kode struktural Fri (lihat Hammermaster dan Saunders 1995; 
Paijmans 1975, 1976; Saunders 1993) atau hutan rawa campuran, yang masuk kode 
struktural Fsw. Kawasan demikian ini sebagian besar didominasi oleh tumbuhan khas 
riparian (Ampelopteris prolifera, Ludwigia octovalvis, L. peruviana, Saccharum robustum etc.) 
dengan Ficus spp. dan Nauclea orientalis sebagai tanaman berkayu utama. 

 Beberapa jenis tanaman ditemukan di dalam kawasan Melasian dan banyak di 
antaranya adalah spesies yang umum. Kawasan ini memiliki persentase tertinggi untuk 
spesies asing dibandingkan habitat lainnya. Beberapa spesies asing yang dapat dijumpai 
pada kawasan Malesian adalah Centrosema pubescens, Mikania micrantha, Pennisetum 
purpureum, dan Urochloa mutica. Anon (2003b) juga mencatat keberagaman flora pada 
areal proyek Martabe cukup beragam, diantaranya ditemukan Euphorbiaceae, 
Melastomataceae, Moraceae, dan Rubiaceae, walaupun kebanyakan kelompok dataran 
rendah Malesia biasanya kurang beragam. Sebaliknya, di kawasan hutan Montane 
merupakan kawasan yang kaya dan kawasan yang memiliki taksonomi paling menarik 
dibandingkan kawasan lainnya. Di beberapa areal proyek Martabe, meskipun merupakan 
daerah bekas penebangan, kawasan ini masih memiliki struktur hutan yang komplek dan 
dalam kondisi yang baik. Sementara, di beberapa tempat, pada habitat yang elevasinya 
lebih rendah di luar areal proyek Martabe terlihat dampak kerusakan yang nyata 
diakibatkan penebangan yang berlangsung. 
 

Mamalia 

Harimau Sumatera (Pantera thigris sumatrae) 

Dahulu, Harimau dapat dijumpai pada di berbagai tempat di Sumatera. Akibat 
perburuan dan rusaknya habitat ideal bagi perkembangannya, harimau Sumatera 
mengalami ancaman kepunahan. Tahun 2003, berdasarkan perkiraan Departemen 
Kehutanan Harimau Sumatera tinggal 400-500 ekor harimau Sumatera, yang pada 
umumnya tinggal di kawasan konservasi (PHPA 1994).  

Pada kawasan HBTBB diperkirakan masih dapat dijumpai Harimau Sumatera. 
Walaupun pada survei yang dilakukan untuk MPA di kawasan HBTBB tidak ditemukan 
spesies langka ini. Terdapat beberapa catatan terlihatnya Harimau di kawasan HBTBB 
dan sekitarnya, diantaranya : (i) Tertangkap seekor Harimau secara tidak sengaja di 
dalam perangkap Babi di Hutamusuk, (ii) Satu ekor pernah terperangkap foto di sekitar 
10 km utara areal proyek MPA, dan (iii) Dua ekor Harimau terperangkap di dalam hutan 
rawa di barat Martabe di kampung Maropo, Tapanuli Tengah. Kemungkinan keberadaan 
Harimau di kawasan HBTBB diperkuat oleh masyarakat sekitar kawasan yang 
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menyatakan banyak harimau yang sesekali melintasi wilayah itu dan ditemukannya banyak 
satwa mangsa, seperti: Babi dan Kijang, pada kawasan HBTBB (Anon 2003b). 

Anon (2003b) melaporkan bahwa para penduduk kampung memiliki sikap positif 
terhadap keberadaan Harimau dan dilaporkan jarang sekali terjadi pemerangkapan 
harimau. Sikap penduduk lokal terhadap populasi Harimau mungkin dikarenakan oleh 
sedikitnya insiden yang terjadi di area itu. Di sebagian besar Sumatera berburu Harimau 
merupakan hal yang bisa membawa ketidakberuntungan. Di beberapa tempat, dipercaya 
bahwa masing-masing kampung memiliki Harimau sendiri, yang berfungsi sebagai pengadil 
ataupun pengeksekusi dalam kasus-kasus pelanggaran moral ataupun hukum-hukum adat. 
Di komunitas yang lebih mapan seperti Marancar Godang dan Aek Nabara, Harimau 
dilaporkan memasuki kampung hanya ketika hukum-hukum adat terganggu – kebanyakan 
dalam kasus-kasus perzinahan. Harimau penjaga kampung ini sangat menghargai manusia, 
dan untuk menyeimbangkannya, manusia harus membalas rasa hormat itu.  

 

Kambing Gunung (Naemorhedus sumatrensis sumatrensis) � dalam tabel disebut 
Kambing Hutan 

Hewan ini merupakan sub spesies yang endemik di pulau ini, sementara sub 
spesis daratan lainnya menyebar di bagian lain sub-benua India. Di Sumatera, penyebaran 
Kambing Gunung Sumatera sebagian besar berada di daerah barat sepanjang Bukit 
Barisan, biasanya spesies ini memilih daerah hutan yang menghubungkan singkapan 
bebatuan curam dan tebing sebagai habitat favoritnya. Meskipun pilihan habitat ini tidak 
rentan penebangan, kebiasaannya menggunakan jalan-jalan setapak dan tidur di gua-gua 
membuat spesies ini sangat mudah diburu. Perburuan, baik dengan dalih untuk dimakan 
ataupun untuk dipergunakan sebagai obat tradisional, saat ini merupakan ancaman utama 
terhadap keberadaan spesies unik ini.  

Pada kawasan HBTBB, terdapat beberapa kawasan yang dahulunya diyakini 
merupakan habitat ideal bagi Kambing Gunung Sumatera, khususnya di kawasan gua di 
dalam areal proyek Martabe. Walaupun, seekor Kambing Gunung Sumatera pernah 
tertangkap kamera foto sedang tidur di dalam sebuah gua di areal proyek Martabe, 
namun populasi  spesies ini sudah sangat sedikit. Bahkan, berdasarkan Anon (2003b) 
dinyatakan bahwa dimulainya kegiatan pertambangan oleh Proyek Martabe akan 
membuat kondisinya semakin buruk bagi Kambing Gunung Sumatera yang ada di 
kawasan tersebut.  

 

Malay Sun Bear (Helarctos malayanus ) 

Beruang madu merupakan salah satu mamalia penting dalam ekosistem sebuah 
kawasan, seperti HBTBB. Menurut laporan masyarakat, keberadaan spesies ini sering 
dijumpai di dalam kawasan HBTBB, seperti: Aek Sirabun dan Teluk Nauli. Berdasarkan 
laporan survei, di areal proyek Martabe ditemukan tanda-tanda keberadaan spesies ini, 
seperti: bekas-bekas cakar dan lubang-lubang yang terdapat di pepohonan dimana 
beruang-beruang itu menyerang sarang lebah di Lokasi Baskara. Tanda-tanda ini 
diperkirakan sudah berumur sekitar dua tahun atau lebih, ditandai dengan pertunasan 
kembali kayu-kayu yang mendapatkan serangan. Berdasarkan pengakuan seorang petani, 
dia mengaku telah membunuh dua ekor beruang madu di sekitar lokasi ini ini dua tahun 
sebelumnya. Pernyataan ini mungkin merupakan penyebab berkurangnya tanda-tanda 
keberadaan spesies ini di lokasi tersebut saat ini (Anon 2003b). 
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Orangutan (Pongo abelii) 

Secara historis, Orangutan sebelumnya ditemukan hampir di seluruh Sumatera 
(Rijksen dan Meijaard 1999). Akibat perburuan dan konversi habitat, Orangutan 
Sumatera saat ini hanya ditemukan di daerah-daerah hutan sebelah utara Danau Toba 
dan di beberapa blok hutan kecil di barat daya danau itu. Karena cepatnya proses 
konversi hutan di Sumatera, populasi Orangutan semakin menurun sehingga pada akhir 
tahun 2007 tinggal 6667 ekor yang diperkirakan bertahan di pulau ini (Departemen 
Kehutanan 2007).  

Orangutan sangat rentan terhadap kepunahan (Leighton dkk. 1995), yang 
diakibatkan oleh :  

(1) kerusakan hutan yang terjadi dalam skala besar dan perburuan untuk tujuan 
diperdagangkan. (Rijksen dan Meijaard 1999);  

(2) ukuran tubuhnya yang relatif besar (Harvey dkk. 1987); dan  
(3) interval kelahirannya yang panjang. (kira-kira 8 tahun; Galdikas dan Wood 1990).  

Selain kerentanannya adalah bahwa Orangutan tinggal dengan densitas yang rendah 
(mulai dari nol sampai tujuh ekor per km2 di Sumatera), sehingga membutuhkan ruang 
yang sangat luas dan karenanya Orangutan membutuhkan blok-blok hutan yang luas dan 
khususnya daerah hutan hujan dataran rendah (Depatemen Kehutanan 2007) 

Blok hutan terbesar yang memiliki Orangutan yang berada di selatan Danau Toba 
terletak antara kota Sibolga, Tarutung, dan Padangsidempuan. Menariknya, terdapat 
perbedaan genetik dan perbedaan perilaku sosial Orangutan di daerah HBTBB 
dibandingkan dengan Orangutan yang ada di utara Danau Toba itu (Singleton, dkk, 2004; 
Ellis, dkk 2006). Keberadaan Orangutan pada kawasan hutan Batang Toru sudah lama 
diketahui, salah satu catatan tertua yang menyatakan kondisi ini adalah publikasi Gustav 
Schneider pada tahun 1905. Kuswanda (2006) menyebutkan dugaan total populasi yang 
ada di kawasan hutan alam DAS Batangtoru adalah 170 individu dengan kepadatan di 
bagian Barat 0,8 individu/km2 dan di bagian timur sebesar 0,3 individu/km2. Hasil ini, tidak 
berbeda jauh dengan survei yang difasilitasi oleh Conservation International yang 
dilakukan pada 16 lokasi dengan total panjang jalur pengamatan 40,6 km pada tahun 
2005–2006 yang meliputi tiga kabupaten (Conservation International 2007). 

Orangutan di hutan Batang Toru memiliki kepadatan rendah jika dibandingkan 
dengan hutan Sumatera lain, seperti Aceh yang kepadatan lebih dari 6 individu/km2 untuk 
hutan dataran rendah. Nilai tersebut kemungkinan akan menjadi lebih tinggi dalam 
periode musim buah pakan atau sebaliknya akan lebih rendah dalam periode buah pakan 
tidak melimpah atau jarang (Singleton 2000). Kualitas habitat dan ketersediaan pohon 
pakan tentunya merupakan faktor yang mempengaruhi kepadatan Orangutan. 

Pola sebaran sarang di kawasan hutan Batang Toru cenderung membentuk 
pengelompokan (clumped). Demikian pula pengelompokan terjadi pada kelimpahan buah 
berdaging lunak dan kerapatan pohon ara (Ficus sp.) sebagai sumber pakan Orangutan 
(Conservation International, 2007). Kurang lebih 35% hasil penemuan sarang berada 
pada kondisi hutan yang terdegradasi. Di Uluala, Lobu Singkam, Teluk Nauli, dan 
sebagian Lobu Pining ancaman kerusakan habitat sangat cepat karena masyarakat 
(pendatang) sangat agresif melakukan pembukaan lahan untuk ladang dan perkebunan 
karet dan kopi. Jarak terdekat lokasi penemuan sarang dan perjumpaan langsung dengan 
Orangutan terhadap jalan utama dan pemukiman adalah 1,3 km dan 1,6 km. Semakin 
dekat jarak antara habitat Orangutan dengan aktivitas manusia, maka semakin besar pula 
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potensi ancaman terhadap kelangsungan hidup Orangutan. Padahal, daerah jelajah 
Orangutan diketahui dapat mencapai 2500 hektare untuk individu jantan dan 850 
hektare untuk individu betina (Singleton dan van Schaik 2001). 

 

Mamalia Lainnya 

Di dalam kawasan HBTBB, masih dapat dijumpai cukup banyak mamalia. Macan 
Dahan (Neofelis nebulosa) diinformasikan beberapa kali pernah ditangkap oleh 
masyarakat. Tim survei proyek Martabe berhasil menemukan Landak Bulu Ayam (Hystrix 
brachyura) pada tiga lokasi, Babi Hutan (Sus scrofa) dan sarangannya ditemukan di daerah 
Aek Sirabun, Tapir Asia (Tapirus indicus) berhasil diketemukan jejak kakinya di lokasi 
Gerhana dan dekat konsesi HPH Teluk Nauli, serta Muncak (Muntiacus ), Sambar (Cervus 
unicolor ) dan Mouse Deer (Tragulus javanicus) dengan mudah akan dijumpai di Aek 
Sirabun, yang kerusakan kawasannya masih sangat minim (Anon 2003a, Anon 2003b).  

Sementara itu, untuk mamalia kecil, berdasarkan  survei di areal proyek Martabe, 
berhasil dikumpulkan 153 individu mamalia kecil yang merepresentasikan 21 spesies. 
Walaupun tidak ada yang endemik Sumatera, namun empat spesies yang diketemukan 
merukan spesies yang dilindungi, diantaranya: Lemur Terbang (Galeopterus  variegates) 
yang dilindungi berdasarkan aturan pemerintah; Tupai Tanah Bergaris Tiga (Lariscus 
insignis) yang dilindungi berdasarkan IUCN Red List dengan kategori hampir terancam; 
Tupai Hitam Raksasa (Ratufa bicolor) yang dilindungi berdasarkan CITES, Appendix 2; dan 
Tikus Pohon (Tupaia glis) yang dilindungi berdasarkan CITES, Appendix 2. 
 

Burung 
Kawasan Hutan Batang Toru merupakan daerah yang cukup kaya dengan jenis-

jenis burung. Survei yang telah dilakukan oleh PanEco/YEL dan CI, di kawasan ini 
PanEco/YEL telah mengidentifikasi 265 jenis burung dan 59 jenis di antaranya merupakan 
jenis langka atau khas Sumatera. Sedangkan CI menemukan 287 jenis burung, 8 jenis 
diantaranya endemik atau tidak dapat ditemukan di daerah lain. Dari 287 jenis burung 
yang ditemukan, 61 jenis diantaranya masuk dalam kategori IUCN sebagai hampir punah 
dan terancam, sedangkan 4 jenis diantaranya berkontribusi penting bagi pembentukan 
kawasan EBA (Endemic Bird Area). 

Hasil survei yang dilakukan di areal proyek Martabe ditemukan sekitar 210 jenis 
burung yang berada di dalam kawasan ini. Populasi terbesar berada di lokasi Gerhana 
dan hutan lindung yang berada di bagian utara Gerhana. Paling tidak dari survei tersebut 
tercatat tiga spesies burung yang secara umum terancam punah (vulnerable) yaitu : 
Burung Elang Hawk-Wallace (Spizaetus nanus), Burung Paok (Pitta) Mahkota Hitam (Pitta 
venusta) dan Burung Sambar Biru (Cyornis caerulata). 
 

Reptil 
Berdasarkan survei yang dilakukan di areal proyek Martabe yang masuk ke dalam 

kawasan HBTBB ditemukan 28 spesies reptil, yang terdiri atas  9 jenis ular, 16 jenis 
kadal, dan 3 jenis penyu air tawar. Dan uniknya, ditemukan juga dua jenis reptil sejenis 
kadal yang belum bisa diidentifikasikan masuk ke dalam jenis apa. Diperkirakan ada 
kemungkinan di dalam kawasan Hutan Batang Toru yang lain masih dapat ditemukan 
jenis reptil lainnya yang tidak terdapat di kawasan proyek Martabe ini (Anon 2003b). 
 

Ampibi 
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Sejumlah 43 spesies ampibi ditemukan dan tercatat di dalam kegiatan survei 
proyek Martabe (Anon 2003b), termasuk lima famili katak. Ranidae merupakan jenis yang 
mendominasi, dimana  lebih dari setengah spesies yang berhasil diketemukan masuk ke 
dalam jenis ini (23 spesies atau 53,5%-nya). Tujuh spesies (16.3%-nya) masuk ke dalam 
Rhacoporidae  atau katak pohon, tiga famili katak lainnya, Bufonidae, Microhylidae dan 
Megophyidae hanya diwakili oleh masing-masing enam spesies (14,0%-nya), empat spesies 
(9,3%-nya), dan tiga spesies (7%-nya). Dari hasil observasi dan identifikasi, tidak 
ditemukan satu pun spesies yang endemik. Namun, terdapat sepuluh katak yang tidak 
terdeskripsikan dan ditemukannya satu jenis katak (Rana cf. finchi) yang belum pernah 
ditemukan di Sumatera. 

 

Kupu-Kupu dan Ngengat 
Laporan (Anon 2003b) menyebutkan temuan jenis kupu-kupu di areal proyek 

Martabe berkisar 607 spesimen dan 1.707 spesimen ngengat. Koleksi tersebut meliputi 
136 spesies kupu-kupu dari tujuh keluarga dan sedikitnya 180 spesies ngengat dari 19 
famili. Keanekaragaman kupu-kupu paling tinggi berada di kawasan-kawasan dataran 
rendah, baik di kawasan yang terganggu maupun sedikit terganggu.  Keanekaragaman 
lebih rendah di kawasan-kawasan yang lebih tinggi yang tidak terganggu dan di kawasan 
yang ketinggiannya lebih rendah dan terganggu.  Holloway (1987) mengindikasikan bahwa 
kekayaan spesies kupu-kupu biasanya paling tinggi di dataran rendah, dengan 
keanekaragaman biasanya memuncak pada sekitar 700 m dpl dan secara perlahan-lahan 
menurun sejalan dengan semakin tingginya tempat. Spesies-spesies yang ditemukan 
selama survei di atas, meliputi Papilio Demoleus, Papilio Demoleus, yang memiliki distribusi 
yang luas di Asia Selatan, Filipina, dan Australia. Meskipun demikian, satu sub-spesies 
P.demalayanaus penyebarannya terbatas di Malaysia dan Sumatera (Tsukada dan 
Nishiyama, 1982). 

Sementara itu, komunitas ngengat umumnya sangat beragam dan Holloway 
(1998) memperkirakan bahwa lebih dari 2000 spesies terdapat di Sumatera dan 
Kalimantan. Anon (2003b) melaporkan bahwa keanekaragaman fauna ngengat sama 
seperti beberapa lokasi di dalam kawasan proyek Martabe, seperti: di Teluk Nauli, 
Kejoran, Purnama, Gerhana, dan Terapung, walaupun di Kejora memiliki jumlah keluarga 
dan spesimen yang agak lebih rendah. Noctuidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Geometridae, 
Pyarlidae, Arctlidae dan Sphingidae dapat dijumpai di seluruh kawasan HBTBB.  
 

Jenis jenis yang dilindungi 

Berdasarkan status konservasinya, di kawasan HBTBB teridentifikasi 20 spesies 
mamalia yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, 12 
spesies yang terancam punah berdasarkan kategori IUCN dan 14 spesies termasuk 
dalam kategori CITES (Convention International of Trade of Endagered Species). Sementara 
itu, untuk spesies burung tercatat 51 spesies masuk dalam daftar satwa yang dilindungi 
sebagai mana Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengambilan Jenis dan 
Satwa Liar Dilindungi, 61 spesies masuk kategori IUCN sebagai satwa yang terancam 
punah secara global dan 8 spesies masuk dalam daftar CITES. Disamping itu dari jenis 
burung tersebut, diantaranya 21 jenis burung migran, 8 jenis endemik dan 4 jenis 
berkontribusi dalam pembentukan kawasan EBA (Endemic Bird Area).  

Jenis-jenis satwa liar yang terancam bahaya kepunahan dan dilindungi tersebut, di 
antaranya Orangutan Sumatra (Pongo abelii), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), 
Beruang Madu (Helarctos malayanus), Kukang (Nycticebus coucang), Kambing Hutan 
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Sumatera (Naemorhedus sumatrensis), Tapir (Tapirus indicus), Kucing Emas (Pardofelis 
marmomata), Simpai (Presbytis melalophos), Owa (Hylobates agilis), Siamang (Symphalangus 
syndactilus), Lutung (Trachypithecus cristatus), Rusa (Muntiacus muntjac), beberapa jenis 
Rangkong (Buceros rhinoceros, B.bicornis, Rhinoplax vigil, Rhyticeros comatus), beberapa jenis 
Elang (Ictinaetus malayensis, Spilornis cheela, Accipiter virgatus).  

 
Tabel 3.  Jenis Satwa Liar yang dilindungi yang ada di HBTBB 

Kelompok Satwa Status Konservasi 
IUCN Red List 

2007 
Orangutan Sumatera( Pongo abelii) Critical Endangered 
Kambing Hutan (kambing gunung??) Sumatera 
(Naemorthedus Sumatrensis) 

Vulnerable 

Tapir Asia (Tapirus indicus) Vulnerable 

 Harimau Sumatera (Phantera tigris sumatrae) Endangered 
Kucing Marmar (Oandofelis mamorata) Vulnerable 
Slow Loris (Nycticebus coucang) Vulnerable 

Mamalia 

Landak Asia (Hystrix brachyuran) Vulnerable 
Sunda Blue Flycatcher (Cyornis caerulatus) Vulnerable 
Wallace’s Hawk-eagle (Spizaetus nanus) Vulnerable 

Burung 

Blak-crowned Pitta (Pitta venusta) Vulnerable 
Ular Darah (Phyton curtus) Vulnerable Ular 
Ular Jaring (Phyton reticulates) Vulnerable 
Penyu Asia (Amyda cartilaginea) Vulnerable 
Penyu Asia Selatan (Cuora amboinensis) Vulnerable 
Penyu Berduri (Heosemys spinosa) Endangered 
Kura-kura Raksasa Asia (Menouria Emys) Endangered 

Reptil 

Kura-Kura Daun Asia (Cyclemys dentate) Endangered 
Rhacophorus achantharrhena Endangered 
Huai Sumatrana Endangered 

Amfibia 

Kadal Sumatera (Ophisaurus weneri) Endangered 

 
Sementara itu, dari sisi herpetofauna (Amphibi dan Reptil), diantaranya 4 jenis 

bersifat endemik, 5 jenis terancam punah secara global dan 7 jenis digolongkan ke dalam 
daftar CITES. Dari 688 jenis tumbuhan yang diketahui, diantaranya 138 jenis diketahui 
dapat menjadi sumber pakan orangutan Sumatera, 9 jenis tumbuhan merupakan jenis 
baru. Disamping itu, 8 jenis diantaranya terancam kepunahan, 3 jenis endemik untuk 
Sumatera dan 4 jenis dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, 
diantaranya 2 jenis tumbuhan endemik dan langka, yaitu Bunga raksasa Amorphophalus 
baccari dan Amorphophalus gigas dan tumbuhan langka lainnya Rafflesia gadutensisMeijer 
dan 3 jenis tumbuhan kantong semar yang terancam bahaya kepunahan, yaitu Nephentes 
sumatrana, Nephentes eustachya dan Nephentes albomarginata. (Perbatakusuma, dkk, 
2006). 
 

Sosial Ekonomi Masyarakat 

Pada tahun 2003, diperkirakan jumlah penduduk yang berdomisili di sekitar 
kawasan hutan Batang Toru mencapai 38.622 jiwa atau 10.316 kepala keluarga, yang 
masuk ke dalam 53 desa pada 10 kecamatan di tiga kabupaten. Dimana, 21 desa masuk 
ke Kabupaten Tapanuli Selatan, 28 desa masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara dan yang 
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berada di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 4 desa. Penduduk yang mendiami 
kawasan di sekitar hutan Batang Toru umumnya berasal dari kawasan dataran tinggi 
sekitar Danau Toba dan wilayah Tapanuli Selatan, serta pendatang dari Pulau Nias. 

Diperkirakan sejak awal abad ke-19, hutan Batang Toru telah dimanfaatkan oleh 
penduduk di sekitarnya untuk menyokong penghidupan mereka, seperti: agroforestri 
yang berbasis pada komoditas kemenyan, kopi dan karet. Intensitas pemanfaatan lahan 
sangat beragam mulai dari sawah, kebun campur dan hutan kemasyarakatan. Di beberapa 
lokasi, dirasakan masih cukup kuat sistem kepemilikan secara adat. Ditambahkan oleh 
Budidarsono (2006), bahwa 90% penduduk di sekitar kawasan hutan Batang Toru telah 
mengembangkan berbagai bentuk sistim pertanian berbasis pohon yang secara dinamis 
menyesuaikan kondisi kelerengan yang curam dengan tanah relatif kurang subur. Bentuk 
sistim-sistim pertanian berbasis pohon tersebut berupa agroforestri/ wanatani karet tua, 
agroforestri durian, monokultur karet, pekarangan rumah berbasis tanaman coklat, 
agroforestri pinang–coklat, agroforestri gmelina–jati–kayu manis, agroforestri padi 
ladang–pisang–ubi–coklat, monikultur kopi arabika, agroforestri pisang–coklat, 
agroforestri rambutan–durian–coklat, agroforestri jeruk–coklat, agroforestri kemenyan–
kopi arabika, agroforestri salak–durian, agroforestri karet–salak, agroforestri salak–
karet, monokultur salak dan monokultur kayu manis. Banyak kebun campur tua yang 
kurang terkelola, namun menjadi habitat orangutan Sumatera. Pertanian berbasis pohon 
tersebut memiliki implikasi selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, juga 
mempunyai fungsi jasa lingkungan konservasi tanah dan air serta menjaga 
keragamanhayati. 

Menurut Anggraeni dan Midora (2006), ada 16 kecamatan seluas 458.679 hektar 
pada tiga  kabupaten dengan jumlah penduduk 344.520 jiwa atau 81.870 Kepala Keluarga 
yang akan menerima manfaat atau kerugian yang ditimbulkan oleh eksistensi atau 
hilangnya hutan alam di kawasan Batang Toru. Dari hasil valuasi nilai ekonomi di kawasan 
hutan Batang Toru yang dilakukan Conservation International (2006) menyimpulkan 
total Nilai Ekonomi Nilai Guna Tak Langsung Hutan Batang Toru seperti untuk penahan 
bencana, pengatur air, pencegah erosi adalah Rp. 69.212.225.920 per tahunnya dan Total 
Nilai Guna Langsung berupa hasil hutan kayu, pariwisata, PLTA, PLTP tambang emas 
mencapai Rp. 3,563,078,680,128 per tahunnya. Sehingga Nilai Total Ekonomi kawasan 
hutan Ekosistem Batang Toru sebesar Rp. 3,632,290,906,048 per tahun.  
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Ancaman Keberadaan Kawasan 
Kawasan HBTBB seluas 76,007 hektare yang merupakan kawasan hutan yang 

tersisa bagi sekitar 400-an ekor Orangutan, seperti halnya kawasan hutan lainnya di 
Indonesia, mengalami berbagai ancaman. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum 
menjadi salah satu faktor pendorong kawasan ini semakin terfragmentasi, dan akhirnya 
mengancam keberadaan keragamanhayati yang ada di dalamnya, seperti Orangutan. 
Beberapa bentuk ancaman yang teridentifikasikan dan penting untuk mendapatkan 
perhatian dalam melestarikan kawasan HBTBB diantaranya:  

a. Pembalakan kayu, dimana sejak 1980-an kawasan hutan produksi yang terdapat 
dalam HBTBB telah menjadi bagian dari konsesi HPH PT Teluk Nauli (blok 
Anggoli) seluas 32.000 hektare.  Ektraksi pada kawasan ini sudah dilakukan  pada 
1999-2001 dan belum beroperasi kembali karena masih menunggu persetujuan 
perpanjangan izin. Tanpa perubahan yang sistematis dalam pengelolaan kawasan 
hutan produksi di kawasan ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman utama dalam 
kelestarian kawasan HBTBB (G. Frediksson, 2006).  

b. Pembalakan kayu illegal yang diakibatkan timpangnya pasokan dalam pengadaan 
kayu terutama untuk kebutuhan lokal ditenggarai merupakan ancaman serius 
terhadap keutuhan hutan di HBTBB. Modus dan sistem yang berkembang pada 
kejahatan kehutanan ini telah maju pesat, sehingga menyulitkan aparat dalam 
melakukan penegakan hukum.  

c. Kegiatan industri dan pertambangan akan berpotensi merusak kawasan hutan 
dengan adanya kegiatan penggalian dan penimbunan. Anon (2003) menyatakan 
bahwa peningkatan pada keseluruhan intensitas pengeboran  di areal proyek 
Martabe secara signifikan akan berkorelasikan dengan penurunan kepadatan 
orangutan.  

d. Perburuan satwa liar yang terjadi biasanya dipicu oleh lemahnya pengawasan dan 
penegakan hukum dari aparat pemerintahan dan rendahnya kesadaran 
masyarakat. Di samping untuk diperdagangkan, dilaporkan pula bahwa satwa 
buruan yang berhasil ditangkap dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pemenuhan 
kebutuhan proteinnya. Degradasi dan fragmentasi habitat juga diduga kuat 
menjadi pemicu meningkatnya jumlah satwa liar yang di buru.  Satwa yang keluar 
dari hutan dan menampakan diri di kawasan pemukiman atau lahan budidaya 
masyarakat akan menjadi binatang buruan atau masuk ke dalam perangkap yang 
dipasang oleh masayarakat sekitar hutan. Dari perspektif masyarakat sekitar 
hutan keberadaan satwa liar ini dianggap sebagai hama pengganggu dan kemudian 
diburu. 

Perburuan juga dipicu oleh tingginya nilai ekonomis dari beberapa satwa liar. 
Berdasarkan laporan masyarakat, beberapa bulan yang lalu dilaporkan 1 ekor 
Harimau yang masuk ke perkampungan masyarakat diburu kemudian dijual 
kepada seorang pedagang yang membawanya ke Dumai. Informasi lainnya 
melaporkan di sekitar kawasan HBTBB dalam beberapa waktu belakangan ini ada 
permintaan kulit trenggiling, yang memberikan harga penawaran lebih dari Rp 300 
ribu/kg. Sementara itu, berdasarkan pengakuan masyarakat pendatang dari Nias, 
terdapat kebiasaan masyarakat yang melakukan perburuan pada Orangutan untuk 
dikonsumsi. 

Jenis satwa liar lainnya yang banyak diburu adalah kelelawar (khususnya: 
Kelelawar Buah Besar, Pteropus vampyrus) untuk dikonsumsi dan beberapa jenis 
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burung sangkar, seperti Bulbul Berkepala Jerami (Pynnonotus zeylanicus), Shama 
berekor-Putih (copyschus malabaricus: langka), dan mungkin juga drongos dan 
burung daun (Frediksson (2006), Anon (2003b), Anon (2003)) 

Di samping perburuan dan pemasangan perangkap satwa, dilaporkan juga sering 
terjadi pemakaian bahan kimia sejenis endrin untuk meracuni babi di beberapa 
kawasan HBTBB, terutama di kawasan yang berada di sekitar wilayah 
perkebunan. Hal ini  sangat mungkin akan pula meracuni satwa pemangsanya, 
seperti: harimau, ketika mereka memangsa babi yang telah terkena racun. 

e. Okupasi Kawasan untuk Pertanian. Walaupun dilaporkan bahwa keberadaan 
komunitas Nias di kawasan ini dimulai sejak beberapa dekade yang lalu, namun 
mengalami peningkatan sejak terjadinya gempa dan tsunami yang melanda Nias 
sekitar awal 2005 yang lalu. Tercatat sekurang-kurangnya sekitar 18 pemukiman 
baru migran dari Nias telah berdiri di sekitar HBTBB dengan jumlah tidak kurang 
dari 1200 KK, dimana beberapa pemukiman baru ini diindikasikan telah berada 
pada kawasan hutan lindung. Pola migrasi masyarakat Nias biasanya tidak dalam 
rombongan besar dan jika perantau ini  telah berhasil maka ia akan membawa 
anggota keluarganya, serta mulai membuka hutan untuk perladangan dan 
pemukiman baru. Okupasi kawasan ini dipandang akan menjadi ancaman utama 
bagi keberadaan HBTBB khususunya pada daerah barat kawasan ini (Frediksson, 
2006)  
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Penggunaan dan Peruntukan Kawasan secara Umum 

Minimnya informasi terbaru mengenai kondisi keragamanhayati di sebuah 
kawasan hutan menyebabkan kurangnya akurasi dalam penetapan kebijakan spasial atau 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ataupun Kabupaten, serta penunjukan 
fungsi kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan. Padahal ketiga kebijakan tersebut 
sangatlah penting untuk menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi regional dan 
pemanfaatan sebuah kawasan hutan, seperti halnya kawasan hutan Batang Toru.  

Pemanfaatan lahan di kawasan hutan Batang Toru banyak mengalami perubahan 
dalam beberapa kurun waktu terakhir. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 6, yang 
menggambar perubahan lahan yang terjadi. Tampak bahwa kawasan berhutan mengalami 
penurunan yang cukup besar, khususnya hutan dataran rendah yang merupakan salah 
satu kawasan terkaya keragaman hayatinya dan merupakan habitat dari orangutan. 
Kondisi lain yang juga berlangsung adalah semakin terpisahnya kedua blok hutan (barat 
dan timur) di kawasan Batang Toru, dimana koridor penghubung kedua blok hutan 
semakin hilang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perubahan Pola Pemanfaatan Lahan Di Sekitar Hutan Batang Toru 
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Status tata guna lahan dari kawasan hutan di kedua blok hutan Batang Toru, yang 
seluas 169.181 hektare, ini sangat beragam, seperti yang terlihat pada Gambar 1 atau 6 ?? 
di atas. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang dikeluarkan Departemen 
Kehutanan (berdasarkan SK No 44 Tahun 2005), terdapat beberapa jenis penggunaan 
lahan di kawasan hutan ini, yakni: Hutan produksi seluas 85.601 hektare dan hutan 
produksi terbatas seluas 21.498 hektare; Kawasan lindung, yang terdiri dari tiga kawasan 
cagar alam (CA Sibual-buali, CA Lubuk Raya, CA Dolok Sipirok) seluas 14.322 hektare 
dan hutan lindung seluas 22.487 hektare; serta Areal penggunaan lain seluas 25.273 
hektare. 

Terdapat beberapa permasalahan tumpang tindihnya penataan kawasan pada 
HBTBB, diantaranya: (i)  kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung seluas 7,800 
hektar di dalam HBTBB ternyata bertumpang tindih dengan kawasan eksplorasi 
pertambangan emas dan perak, (ii) adanya tumpang tindih tanah penggunaan masyarakat 
dengan kawasan hutan seluas 32.573 hektar, serta (iii) kawasan hutan lindung yang 
bertumpang tindih dengan kawasan eksplorasi/eksploitasi geothermal, yang rencananya 
akan dibangun menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kondisi tumpang 
tindihnya penataan kawasan ini dapat secara lebih jelas pada Gambar 7 di bawah ini: 
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Gambar 7. Pola Pemanfaatan Lahan Di Sekitar Hutan Batang Toru  
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3.2. Penggunaan Kawasan Hak Pengusahaan Hutan 

Beberapa bagian dari kawasan HBTBB seluas 32.000 hektare berada di dalam 
konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT. Teluk Nauli. Pada rentang 1999-2001, PT. 
Teluk Nauli telah melakukan penebangan di kawasan ini, dimana aktivitas ekstraksi yang 
dilakukan telah mencapai 15 km dari pinggir jalan raya. Pada 2001 kegiatan ekstraksi 
hutan dihentikan karena habisnya izin operasinya perusahaan ini.  

  PT. Teluk Nauli berhasil memperoleh perpanjangan izin kegiatannya  (izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu / IUPHHK) dalam hutan alam dari berdasarkan 
SK.414/Kpts-II/2004 tertanggal 19 Oktober 2004. Melalui surat keputusan ini, PT. Teluk 
Nauli memiliki lahan operasi seluas 83.000 hektare, yang meliputi wilayah operasi 
Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Nias 
Selatan. Dari empat blok lokasi kerja yang ada, yakni: Aek Kolang (Blok B-Unit II), Aek 
Siriam (Blok C-Unit III), Angoli (Blok B-Unit I) dan Pulau Tanah Bala (Blok F-UnitIV), 
hanya blok Angoli merupakan blok yang berada di kawasan HBTBB.  

Berdasarkan sebuah penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Indenpenden, 
PT. Rensa Kerta Mukti, di tahun 2003, dinyatakan bahwa walaupun potensi tegakan kayu 
niagawi lebih besar dari yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri No. 8711/Kpts-
II/2002, namun kawasan tersebut digolongkan dalam tipologi rawan ekologi dan sosial, 
sehingga direkomendasikan bahwa Blok Anggoli bukan areal efektif untuk produksi hasil 
hutan kayu dan sebaiknya dicadangkan sebagai kawasan lindung. Rekomendasi ini didasari 
atas kondisi fisik areal yang rawan, yakni kondisi topografinya yang sebagian besar curam, 
karakteristik tanah yang gembur dengan curah hujan yang tinggi dan sifat arus sungai yang 
cepat berpola dendritik, sehingga mempunyai potensi erosi dan sedimentasi yang tinggi. 
Sehingga apabila kegiatan produksi tetap dilanjutkan akan membahayakan bagi 
keselamatan lingkungan (ekologi).  

Walaupun memiliki perpanjangan IUPHHK, namun hingga saat ini PT. Teluk Nauli 
belum melakukan ekstraksi kembali di blok Angoli karena masih menunggu persetujuan 
rencana kerja umum (RKU)/ redisain dari Departemen Kehutanan, yang nantinya harus 
diikuti dengan rencana kerja tahunan (RKT) dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera 
Utara. 

 

Penggunaan Kawasan Pertambangan dan Pemanfaatan 
Panas Bumi 

Penambangan Proyek Martabe oleh Oxiana 

Proyek Martabe merupakan usaha patungan dari Oxiana, yang berasal dari 
Australia, dan perusahaan dalam negeri, PT Dharma Persada Bhakti. Keterlibatan Oxiana 
dalam Proyek Martabe adalah setelah perusahaan ini mengakuisisi  Agincourt Resources 
Limited senilai Aus$ 415 juta pada awal 2007. Selain beroperasi di Indonesia dan 
Australia, Oxiana juga beraktivitas di Kamboja. 

Areal kerja Proyek Martabe melingkupi areal seluas 2,500 km2. Lokasi proyek ini 
berada tidak jauh dari fasilitas dan infrastruktur yang telah tersedia, serta dihimpit oleh 
jalan raya Trans-Sumatera. Kandungan utama dari Proyek Martabe adalah deposit 
epitermal bersulfidasi yang tinggi (high sulphidation epithermal deposit) di lokasi Purnama, 
yang ditemukan pada 1997 oleh Normandy Anglo Asia Ltd. Selain di lokasi Purnama, 
kandungan  emas dan perak juga ditemukan di Baskara/Kejora, Pelangi, Gerhana, dan 
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Romeo Golf Timur. Kandungan potensial dari proyek ini adalah sebesar 6 juta ons emas 
dan 60 juta ons perak. Aktivitas pembangunan pendukung aktivitas eksploitasi sebesar 
Aus$310 juta direncanakan akan berlangsung pada 2008 dan diharapkan sudah akan 
berproduksi pada 2009. Kapasitas produksi yang dipersiapkan akan sebesar 250,000 oz 
emas dan 2 Moz perak per tahun, dengan waktu produksi setidaknya selama 9 tahun. 

Beberapa survei telah dan sedang dilakukan untuk menuju pada tahap eksploitasi, 
diantaranya: survei dasar yang dipadukan dengan studi geoteknis dasar dan karakteristik 
air tanah oleh Knight Piésold pada 2000, studi kondisi sosial ekonomi dan kondisi 
lingkungan dasar oleh PT. URS Dames and Moore Indonesia pada 2000, analisa 
kesenjangan untuk mengetahui ketersediaan dan kualitas dari kegiatan inisiasi dasar yang 
telah dilaksanakan oleh Lorax Environmental pada 2002, serta survei dasar ekologi 
teresterial dan akuatis, hidrologis, sosial ekonomi dan budaya oleh PT Newmont Horas 
Nauli pada 2003. 
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Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

Kawasan HBTBB memiliki satu proyek strategis nasional yang akan dibangun 
dalam waktu dekat yakni PLTP Sarulla. PLTP Sarulla rencananya akan dibangun dengan 
kapasitas terpasang 110 mega watts (MW) dan diharapkan sudah harus bisa beroperasi 
tahun 2010. Pembangunan pembangkit ini juga diharapkan dapat ikut mengatasi persoalan 
krisis listrik di wilayah Sumatera bagian Utara. 

Pembangunan PLTP ini akan dilakukan oleh Pertamina Geothermal, anak 
perusahaan dari Pertamina, yang berkolaborasi dengan konsorsium Medco, Itochu 
(sebuah perusahaan yang berbasis di Jepang) dan Ormat (sebuah perusahaan yang 
berbasis di Amerika Serikat). Pertamina Geothermal dalam investasi ini berperan sebagai 
pemegang kuasa usaha pertambangan dan konsorsium Medco, Ormat dan Itochu selaku 
pengembang. Sementara itu, terdapat dua lembaga keuangan yang menyatakan berminat 
membiayai proyek ini yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 
Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 

Pembangunan PLTP sempat mengalami penundaan terkait dengan belum 
beresnya proses pengalihan aset dari Pertamina kepada anak perusahaannya. Sebelum 
persoalan pengalihan aset ini, proyek pembangunan PLTP Sarulla sempat tertunda 
beberapa kali, dikarenakan gonta-ganti kepemilikan. Pada awalnya, Proyek PLTP Sarulla 
dikerjakan oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) Unocal yang menelan biaya 
eksplorasi hingga 60 juta dolar AS. Begitu eksplorasi selesai dan Unocal melakukan 
negosiasi dengan PLN, tidak ditemukan kecocokan harga. Proyek tersebut kemudian 
ditenderkan lagi dan dimenangkan PT Geo Dipa Energi, anak perusahaan patungan 
Pertamina dan PLN. Geo Dipa pun tak sanggup melanjutkan proyek PLTP Sarulla. 
Selanjutnya proyek ini ditenderkan kembali dan barulah kepemilikan proyek beralih 
kepada konsorsium Medco dengan Itochu (Jepang) dan Ormat (AS). Pada kerja sama 
yang terakhir ini, harga jual listrik yang disepakati atau PPA ( power purchase agreement) 
ke PLN sebesar 4,620 sen dolar AS per kilo watt hour (Kwh). 

 

Penggunaan Kawasan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

Selain memberikan sumber air, baik untuk irigasi dan air bersih, kepada 
masyarakat yang ada di sekitarnya, kawasan HBTBB juga memberikan jasa lingkungan 
lainnya berupa pemanfaatan air untuk tenaga listrik. Terdapat dua jenis pembangkit listrik 
tenaga air di kawasan ini, yakni pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 
produksi yang berkapasitas besar di Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah 
dan pembangkit listrik mikro hidro di Aek Raisan, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten 
Tapanuli Utara.  

PLTA Sipan Sihaporas yang dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
memerlukan debit air normal sebesar 28 m3/detik untuk menghasilkan daya listrik 
sebesar 50 MW. Listrik dari PLTA ini dihubungkan ke jaringan interkoneksi Sumatera 
bagian utara, khususnya untuk membantu mengatasi beban puncak yang terjadi antara 
puku 5 sore hari hingga 10 malam hari. Sementara pembangkit listrik mikro hidro Aek 
Raisan, yang telah berumur sekitar 20 tahun,  juga dimiliki oleh PT. PLN dengan kapasitas 
terpasanga 700 Kwh, walaupun kapasitas produksinya saat ini hanya mencapai 400-500 
Kwh. 
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Penggunaan Kawasan Perlindungan 

Di dalam kawasan HBTBB terdapat beberapa kawasan yang berfungsi sebagai 
kawasan lindung.  Terdapat dua tipe kawasan lindung di dalam kawasan ini, yakni hutan 
lindung yang luasnya secara total mencapai 17,382.7 hektare dan hutan suaka alam yang 
luasnya secara total mencapai 12,994.7  hektare. Suaka Margasatwa dan Suaka Alam 
umumnya merupakan kawasan yang berukuran sedang dan relatif tidak terganggu yang 
moderat terhadap kepentingan konservasi yang tinggi, dimana manajemen bisa 
disesuaikan. Sementara itu, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang berukuran 
sedang hingga luas atau berlereng tinggi yang curam, biasanya >45 derajat dan rentan 
erosi. Hutan lindung merupakan daerah penting ditata untuk perlindungan tangkapan air, 
karenanya nilai-nilai konservasinya tidak dianggap sebesar nilai-nilai dari tangkapan airnya. 
Meskipun pada prakteknya, banyak dari daerah-daerah ini merupakan bagian yang 
penting dari wilayah konservasi keragamanhayati umum. Jika pada kawasan suaka alam 
pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak demikian halnya pada hutan 
lindung, dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan atau institusi yang diamanati untuk mengelola 
kewenangan kehutanan di daerah. 

 

Penggunaan oleh Komunitas di sekitar Kawasan 

Bentang alam Hutan Batang Toru merupakan bagian dari sejarah penggunaan 
lahan oleh manusia dengan intensitas penggunaan yang bervariasi tergantung jarak lahan 
ke pemukiman. Semakin dekat dengan pemukiman maka intensitas penggunaannya 
semakin tinggi. Sawah dan kebun pekarangan adalah yang berjarak terdekat dengan 
pemukiman, dikuti kebun campur kemudian hutan yang paling jauh dari pemukiman. Tipe 
bentang alam Batang Toru dari mulai desa, sawah, kebun pekarangan, kebun campur, 
hutan selama ini telah terbukti mendukung konservasi keragaman hayati, terutama 
dengan masih ditemukannya Orangutan dan Harimau yang keberadaannya di dunia sangat 
dilindungi.  

Adat yang berlaku tentang kepemilikan kebun menunjukkan kearifan lokal 
masyarakat dalam memanfaatkan produk jenis-jenis tumbuhan hutan yang mereka 
domestikasi, seperti kemenyan, durian dan gaharu. Kayu alim/Gaharu (Aquillaria sp.) – 
sumber biang wewangian; saat ini sudah ada teknologi yang diintroduksi untuk 
mengontrol produksinya. Hamijon/Kemenyan (Styraxbenzoin) umum ditemukan di 
tutupan vegetasi sekunder – Kemenyan biasanya diambil resinnya, tapi sekarang petani 
tidak memilih kemenyan untuk penghidupannya karena harganya yang rendah dan 
pemanenan yang rumit.  

Berdasarkan laporan ICRAF yang melakukan diskusi dengan masyarakat di sekitar 
HBTBB pada tiga lokasi, yaitu Aek Nabara (Kabupaten Tapanuli Selatan), Huta Gurgur 
(Kabupaten Tapanuli Tengah), dan Sibulan-bulan (Kabupaten Tapanuli Utara) 
diidentifikasikan permasalahan hak kelola masyarakat dengan penentuan kawasan, 
diantaranya (ICRAF, 2007) :  

(i) Batas-batas kawasan penunjukkan hutan saling tumpang tindih dengan hutan-
hutan produktif dan lahan-lahan pertanian desa masyarakat. Penunjukkan 
kawasan hutan tidak memberikan dasar hukum yang mendefinisikan lahan-
lahan pribadi publik. Proses hukum yang sesuai seharusnya diikuti oleh 
penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan, seperti yang 
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dirincikan di dalam undang-undang kehutanan. Ketika penetapan kawasan 
hutan selesai, maka daerah tersebut bisa disebut kawasan hutan negara dan 
hak-hak sipil komunitas terhadap lahan dan sumber daya alam di daerah-
daerah khusus itu juga akan terlindungi, bila proses-proses hukum diikuti. 
Perlindungan hak-hak tersebut dengan jelas diatur di Perancanaan Tata Ruang 
Provinsi Sumatera Utara (Perda No. 7/2003 Pasal 9);  

(ii) Pemukiman-pemukiman tiga desa tersebut berlokasi di luar kawasan hutan 
yang ditunjuk, tetapi beberapa agroforestri karet dan hutan-hutan desa 
berlokasi di kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. 
Khususnya di Aek Nabara: beberapa lahan persawahan dan agroforestri serta 
hutan desa berlokasi di kawasan hutan negara. Kawasan ini digambarkan 
sebagai bagian dari Kawasan Konservasi CA. Dolok Sibual-buali pada tahun 
1920. Hingga saat ini, batas hutan di Aek Nabara masih dalam perselisihan.  
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Aktivitas Konservasi dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
di HBTBB dan sekitarnya  
 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan  
Terkait dengan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan melalui Dinas Kehutanan mempunyai kebijakan 
yaitu penunjukan dan penetapan wilayah-wilayah tertentu baik di daratan dan atau 
perairan sebagai Kawasan Pelestarian Alam, yang merupakan perwakilan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, keutuhan sumber plasma nutfah, 
keseimbangan ekosistem, keunikan dan keindahan alam sehingga lebih dapat mendukung 
pembangunan dan menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat serta pelestarian 
lingkungan hidup. Pernah direncanakan 4 calon konservasi  yang diusulkan oleh 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu : (i) Kawasan Konservasi 
Barumun Sosa (± 352.000 ha); (ii) Kawasan Konservasi Siondop Angkola (± 195.000 ha); 
(iii) Kawasan Konservasi Batang Pane Bilah (±  99.800 ha); dan (iv) Kawasan Konservasi 
Batang Toru–Sipirok (± 50.560 ha). Dimana untuk pengelolaan kawasan konservasi 
Batang Toru, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diusulkan akan dilaksanakan secara 
kolaboratif atau pengelolaan secara multi pihak. 
 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 
Meskipun hingga saat ini belum memiliki rencana yang komprehensif dalam 

pelestarian kawasan HBTBB, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki banyak 
kepentingan pada kawasan hutan ini, dimana air yang berasal dari kawasan hutan ini 
dimanfaatkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah untuk berbagai kegiatan, diantaranya: 
sumber air bersih, pengairan pertanian serta sumber tenaga penggerak untuk PLTA 
Sipan Sipahoras yang menjadi sumber listrik utama bagi kabupaten ini.  

  

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki perhatian yang sangat besar 
untuk keberadaan kawasan hutan Batang Toru. Perhatian ini diwujudkan dengan 
mengeluarkan sebuah keputusan Bupati Tapanuli Utara nomor 135 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Hutan 
Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kebijakan ini, dibentuk sebuah 
kelompok kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk: (i) menampung aspirasi masyarakat 
di sekitar kawasan; (ii) menyamakan visi, persepsi dan konsensus serta mensinergikan 
potensi antar kabupaten; (iii) melakukan kajian bentuk pengelolaan kawasan hutan Batang 
Toru sesuai dengan kondisi setempat; (iv) merencanakan payung hukum (perda) beserta 
sistem penganggarannya; (v) menyusun gambaran kondisi riil keadaaan hutan dengan 
memperhatikan tata ruang; dan (vi) menyusun rencana tahapan sosialisasi kepada 
stakeholder untuk mendapatkan masukan sebagai bahan usulan yang akan disampaikan 
kepada pemerintah provinsi. Selain menyadari arti penting kawasan ini bagi kehidupan 
masyarakat, hal yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan 
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kebijakan ini adalah keinginan menjaga kawasan hutan tersebut agar tetap lestari, 
sehingga membutuhkan upaya pengelolaan terpadu dan konsisten terencana dan 
profesional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bertanggung jawab, 
terbuka dan demokratis sehingga dapat memberi manfaat yang berkeadilan dan 
berkelanjutan bagi masyarakat.  

 

Conservation International (CI) 

Conservation International merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang  
berkegiatan di bidang konservasi. Melalui dukungan lembaga bantuan Amerika Serikat, 
United States Agency for International Development (USAID), selama beberapa tahun 
terakhir (th 200... – 200..),  Conservation International telah melakukan beragam 
kegiatan konservasi yang bertujuan meningkatkan status konservasi kawasan hutan 
dimana masih menjadi habitat Orangutan, seperti halnya kawasan hutan Batang Toru. 
Selain bekerja sama dengan tiga lembaga non pemerintah lokal, Conservation 
International juga mengandeng ICRAF, sebuah lembaga internasional pengembangan 
agroforestri, untuk mengembangkan alternatif pendapatan bagi masyarakat yang berada 
di sekitar kawasan hutan Batang Toru. Selain itu, Coservation International bersama 
dengan ICRAF telah pula mengembangkan 4 model desa konservasi di kawasan Batang 
Toru. Pada desa-desa ini, telah terbentuk peraturan desa (Perdes) menyangkut desa 
konservasi ini, yang juga diikuti dengan pengorganisasian patroli desa untuk perlindungan 
Orangutan,  dan pengembangan mata pencarian alternatif dengan menggunakan karet 
“putih” pada perkebunan karet tua. Conservation International telah melaksanakan 
sebuah Lokakarya Konservasi Orangutan di Ekosistem Batang Toru pada Maret 2007 
yang dilaksanakan di Medan, guna mendukung upaya peningkatan status konservasi 
kawasan hutan Batang Toru.  
 

ICRAF  
ICRAF atau World Agroforestry Centre (ICRAF) merupakan lembaga penelitian 

otonom nirlaba menyangkut agroforestri yang berpusat di Nairobi (Kenya). Pada skala 
global, misi lembaga ini adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, serta pemulihan kondisi lingkungan 
yang telah mengalami kerusakan, khususnya di kawasan tropis. Di kawasan hutan Batang 
Toru, ICRAF bekerja untuk menjembatani antara konservasi dan penghidupan melalui 
pengembangan ekonomi yang berbasis pertanian yang berwawasan lingkungan, melalui 
pendekatan pengembangan dan perbaikan pengelolaan kebun campur (agroforestry). 
Selain itu, ICRAF juga bekerja untuk mengklarifikasi penggunaan lahan dan konversi lahan 
hutan menjadi pertanian oleh masyarakat di sekitar HBTBB, dengan harapan dapat 
mengurangi aktivitas perladangan berpindah melalui mengkonversi hutan. Dalam 
pelaksanaan programnya di Batang Toru, ICRAF memilih fokus kerja pada 4 desa, yakni: 
Aek Nabara, Sibulan-bulan, Huta Gurgur, dan Sitandiang. 
 

Yayasan Leuser Lestari (YLL)  
Yayasan Leuser Lestari adalah salah satu non pemerintah yang berbasis di Medan 

dan memiliki fokus kepada investigasi dan monitoring kegiatan-kegiatan perusakan hutan 
dan perdagangan satwa.  
 

Diakoni HKBP 
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 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berdiri pada 7 Oktober 1861, sejak awal 
pelayanan terhadap kaum yang kurang beruntung (terbelakang, terpinggirkan, tertindas, 
terabaikan, dll) merupakan bagian pelayanan gereja Lutheran ini, walaupun baru sejak 
1923 tercatatkan bahwa pelayanan Diakonia dimulai di Hepata yang ditangani oleh 
Zending Batak. Saat ini, HKBP memiliki satu departemen Diakoni, yang dalam melakukan 
fungsi pelayanannya, dibagi atas beberapa biro, diantaranya: pendidikan, pengembangan 
masyarakat, transformasi, emergency charitas dan JPIC (Justice, Peace, and Integrity of 
Creation (Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan). 
 

PanEco/ Yayasan Ekosistem Lestari 
PanEco merupakan lembaga nirlaba yang berbasis di Swiss, dimana salah satu 

tujuannya adalah menyelamatkan keanekaragaman hayati dan ekologi serta melindungi 
ekosistem alami. Di Sumatera bagian utara, PanEco menjadikan Yayasan Ekosistem 
Lestari (YEL) sebagai mitra implementasi programnya. PanEco dan YEL secara khusus 
membentuk sebuah program yang bertujuan untuk pelestarian orangutan yang 
dinamakan Sumatran Conservation Conservation Program (SOCP), dimana salah satu 
fokus kerjanya adalah kawasan hutan Batang Toru.  

Di kawasan Batang Toru, aktivitas SOCP difokuskan kepada membangun 
komitmen dan kepedulian antara stakeholder lokal di tiga kabupaten (yaitu Kabupaten 
Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan) terhadap fungsi konservasi 
kawasan hutan Batang Toru. Bersama para pihak di tiga kabupaten ini, SOCP mencoba 
meletakkan kerangka dasar program mengenai betapa pentingnya melestarikan hutan 
Batang Toru untuk pengembangan kabupaten di Tapanuli. Selain itu SOCP juga 
melakukan serangkaian kajian mengenai sosial ekonomi, kearifan lokal, dan persepsi 
masyarakat terhadap kawasan hutan Batang Toru. Kajian-kajian ini ditujukan untuk 
memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang tinggal atau berada 
di sekitar kawasan hutan agar dapat mengetahui dan secara bersama-sama bersedia 
diajak untuk memikirkan pengelolaan kawasan hutan Batang Toru. 
 

Yayasan Lintas Cakrawala  
 Yayasan Lintas Cakrawala adalah lembaga non pemerintah lokal yang bertujuan 
kepada pemeliharaan lingkungan hidup sehingga tercapai kehidupan yang lebih harmonis 
antara manusia dan lingkungan serta meningkatkan nilai sosial dan ekonomi lingkungan 
tersebut untuk kesejahteraan manusia. Sejak berdiri pada Februari 2007, lembaga yang 
berdomisili di Padang Sidimpuan ini telah aktif mendorong aktivitas konservasi di 
kawasan hutan Batang Toru.  
 

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa 
Masyarakat (KSPPM)  

KSPPM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan pada 1983 oleh 
sekelompok warga gereja,  pendeta, mahasiswa, dosen, yang prihatin atas kasus-kasus 
hukum (seperti kasus tanah) yang terjadi diantara masyarakat dan kemiskinan yang 
terjadi di Tapanuli Utara. Awalnya lembaga ini bernama Kelompok Studi Penyadaran 
Hukum (KSPH) yang diinisiasi.  Program yang dikembangkan KSPPM bersifat holistic 
integrated dengan visi mewujudkan masyarakat yang berdaulat melakukan perubahan 
sosial.  Strategi pendampingan yang dilakukan adalah mendahulukan yang terbelakang 
(putting on the last first) yang menjadi korban pembangunan dan ketidakadilan struktural. 
Dalam pelaksanaan program, KSPPM  memposisikan masyarakat sebagai subyek, bukan 
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menjadi obyek. Potensi yang dimiliki masyarakat (sumber daya alam dan sumber daya 
manusia) dikembangkan dan diorganisir sebagai kekuatan masyarakat untuk melepaskan 
dirinya dari kemiskinan, memperjuangkan hak-haknya (hak ekonomi, politik, sosial 
budaya). Program-program yang dikembangkan KSPPM berangkat dari analisis kebutuhan 
masyarakat (petani). 

 

Perkumpulan Pengembangan Partisipasi Rakyat (PETRA)  
Perkumpulan yang berbasis di Medan ini terlibat banyak dalam aktivitas penguatan 

masyarakat dalam menselaraskan upaya konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat., khususnya dengan mengembangkan wanatani dan pertanian organik. Salah 
satu lokasi kegiatan perkumpulan ini adalah Kecamatan Adian Koting, Kab. Tapanuli 
Utara, yang berada di dalam kawasan HBTBB. 
 

Yayasan Pekat Indonesia 
Yayasan Pekat Indonesia adalah lembaga nirlaba yang berdiri pada tahun 2002 dan 

bergerak dalam bidang lingkungan dan melakoninya melalui media pendidikan, penelitian, 
konsultasi/diskusi, advokasi, promosi dan kampanye, dan pengorganisasin masyarakat 
sipil. Yayasan ini berupaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat sehingga 
terbentuknya kesadaran kritis dan partisipasi dalam mewujudkan lingkungan dan 
ekonomi masyarakat marginal di perkampungan yang berdemokratis, berkeadilan dan 
berkelanjutan. Di kawasan HBTBB, Yayasan Pekat Indonesia secara intensif telah 
melakukan pendampingan masyarakat di Desa Aek Nabara, Kecamatan Merancar, 
melalui serangkaian kegiatan seperti membangun diskusi bersama masyarakat, pembinaan 
perpustakaan desa, pelatihan tanaman, dan berbagai aktifitas lainnya. 
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Penentuan Wilayah Bernilai 
Keragamanhayati yang 
Tinggi di HBTBB 

 
Umum  

Pengetahuan menyakut kondisi biologis, demikian pula dengan sifat tanah dan air 
merupakan informasi penting untuk membantu mengidentifikasi wilayah bernilai 
konservasi yang tinggi (high conservation values, HCV) di HBTBB. Pemetaan kawasan 
bernilai konservasi tinggi di HBTBB dan kawasan sekitarnya tergantung akan kebutuhan 
dari sebuah fokus pada kondisi biologis tertentu dimana akan dipergunakan untuk 
merefleksikan pola keragaman biologi yang lebih luas di dalam HBTBB. 

Untuk merefleksikan keberagaman biologi, biasanya kondisi yang digunakan untuk 
memberikan keadaan yang lebih akurat adalah: spesies atau kumpulan taksonomis, 
misalnya saja distribusi Orangutan, anggrek ataupun sekumpulan tertentu burung 
endemik. Namun, sayangnya, pengetahuan kita seputar penyebaran tersebut di HBTBB 
masih terbatas. Diakibatkan oleh kondisi ini, digunakan beberapa proksi keragaman 
biologis lainnya yang telah diketahui, seperti peta-peta tipe geologis, tipe habitat, daerah 
aliran sungai yang unik dan sebagainya. Survei keragamanhayati yang mahal dan memakan 
waktu mungkin bukan pilihan untuk menilai dan memilih daerah-daerah dengan nilai 
konservasi tinggi di daerah HBTBB, walaupun survei apapun yang mencakup kawasan ini 
masih tetap diperlukan. 

Rencana pengelolaan konservasi semakin menitikberatkan pada solusi-solusi 
spasial (lihat Forman dan Collinge 1996, TNC 2000 dan Vreugdunhill dkk. 2003). 
Pendekatan ini, yang mana dibangun atas hubungan yang diketahui antara lanskap ekologi 
dan keragaman biologis, nilai air dan tanah, menggunakan sebuah kombinasi sifat-sifat 
biotik dan abiotik yang terpetakan. Faktor-faktor abiotik yang dipilih, seperti tanah-tanah, 
tipe-tipe habitat, kerapatan sungai, diketahui memiliki hubungan yang kuat dengan 
keragaman biologis dan merupakan proksi yang diterima secara umum dalam penilaian 
keragaman biologis. Pendekatan perencanaan spasial (perencanaan keruangan) yang 
terintregrasi sungguh sangat tepat sesuai untuk memilih peta spatial yang sangat potensi 
untuk membantu mengidentifikasi solusi-solusi spatial yang sesuai dan dalam 
merencanakan intervensi konservasi. 

Beberapa petunjuk untuk memilih daerah-daerah dengan nilai konservasi biologis 
tinggi tersedia di dalam sebuah protokol pengidentifikasian  daerah-daerah hutan dengan 
nilai konservasi tinggi di Indonesia (Indonesian Protocol for the identification of High 
Conservation Value Forest areas) (kotak 1). Secara dasar protokol ini menegaskan 
pengidentifikasian spesies-spesies aktual. Namun, pada prakteknya, pendekatannya lebih 
fokus pada pengidentifikasian proksi untuk keanekaragaman biologis, seperti tipe-tipe 
habitat dan lebih fokus pada fauna (seperti Birdlife International Important Bird Areas, IBA 
dan daerah-daerah yang dilindungi oleh negara) dan kumpulan tanaman berbunga 
dibandingkan sejenis spesies. Hal ini dikarenakan hanya tersedia sedikit informasi di 
seluruh Indonesia tentang penyebaran binatang dan tanaman pada skala HBTBB. 
Protokol penilaian hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value forest, HCVF) 
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menekankan pada nilai penemuan keberadaan konsentrasi nilai-nilai keragaman hayati 
yang signifikan, seperti: keberadaan spesies yang sangat terancam punah dan spesies lain 
yang terdaftar di IUCN dalam 
kondisi sangat terancam punah, 
terancam dan rawan; wilayah 
konservasi yang dilindungi; 
ekosistem yang jarang 
ditemukan atau terancam; hutan 
yang melindungi sumber air 
masyarakat dan untuk 
melindungi erosi; serta 
melindungi kesehatan dan nilai 
budaya masyarakat lokal. 
Protokol tersebut juga dianggap 
sebagai kontrubusi yang sangat 
penting bagi daerah seperti 
HBTBB untuk menggambarkan 
fungsi-fungsi skala ekologi. 

Identifikasi cepat 
terhadap daerah-daerah bernilai 
konservasi tinggi pada skala 
lanskap dan skala yang lebih baik 
telah berkembang cepat pada 
beberapa dekade belakangan ini 
dengan mempergunakan 
interpretasi sistem informasi geografis (geographic information system, GIS) pada peta 
spatial/ruang (Forman dan Collinge 1996; The Nature Conservancy 2000; Brooks dkk. 
2004). Dan telah meninggalkan survei taksonomi pada kelompok hewan dan tumbuhan 
yang memakan waktu dan tenaga kerja, serta terkadang kurang mewakili (Vreugdenhil 
dkk. 2003). Walaupun perencanaan konservasi merupakan bagian dari kegiatan spatial, 
teknik untuk pemetaan proses ekologi, seperti fungsi-fungsi daerah aliran sungai masihlah 
dalam tahap awal (Cowling dkk. 1999). Dengan alasan ini, perencanaan konservasi harus 
berfokus sebagian besar pada kondisi keragaman hayati yang bisa dipetakan. (Brooks dkk. 
2004) 

Terdapat banyak peta spatial yang merefleksikan atau merupakan proksi untuk 
ragam dari keragamanhayati yang mungkin digunakan sebagai indikator dalam 
mengidentifikasi daerah-daerah bernilai konservasi tinggi di HBTBB. Misalnya, daerah 
konservasi yang dilindungi, daerah-daerah dengan konsentrasi tinggi satwa dan tumbuhan 
yang terancam punah, jenis-jenis geologis dan tanah yang jarang, jenis-jenis tumbuhan, 
kompleksitas dan kerapatan sungai yang tinggi, dan sebagainya. (lihat Forman dan 
Collinge 1996). 

Bagaimanpun juga, pengetahuan yang diambil dari pernyataan pada Brooks dkk. 
(2004) yang menyatakan data spatial menyangkut spesies sangat penting dalam 
perencanaan konservasi  dan tidak bisa diabaikan atau digantikan oleh proksi yang 
berskala besar. Sesuatu informasi yang baik pada skala yang besar, namun pada skala 
HBTBB dapat saja diragukan. Sehingga direkomendasikan bahwa data spesies yang 
relevan hendaknya tetap diupayakan jika memungkinkan, seperti: spesies yang jarang, 
langka, dan terancam, ataupun kawasan penting untuk burung. 

Kotak 1. Peralatan Identifikasi HCVF di Indonesia 
 
Keragaman dan tingginya situasi variable konservasi dan pola 
penggunaan tanah dari beragam kawasan menyebabkan 
perkembangan definisi dan daftar HCV yang relevan secara 
nasional sangat sulit. Para pengguna diharapkan dapat 
mempertimbangkan kondisi pulau dan ekoregional dari 
daerah hutan tersebut. 
 
Hal ini mewajibkan para pengguna dalam mengidentifikasi 
HCV harus meliputi cakupan yang luas dari hal–hal yang 
berhubungan dengan ekology, lingkungan dan sosial serta 
membutuhkan pemahaman tentang isu-isu keragamanhayati 
kawasan, tingkah laku dan ragam binatang dan tumbuhan, 
sumber daya air dan tanah, kesehatan ekosistem, antropologi 
dan perekonomian daerah. Proses penyusunan peralatan ini 
sangat bergantung pada masukan organisasi maupun individu 
yang berpemahaman di tingkat lokal dan nasional. Dalam 
sejumlah kasus, organisasi-organisasi ini harus diberikan 
masukan kunci tentang status dari tipe hutan dan kondisi 
kelangkaan spesies yang ada serta membantu menemukan 
strategi-strategi penanggulangan yang menjaminkan 
keberadaan ataupun peningkatan nilai-nilai tersebut (Anon 

2003) 
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5.2 Beberapa Proksi Keragamanhayati yang sesuai dengan HBTBB 

5.2.1 Kawasan Perlindungan Alam 

Di kawasan hutan Batang Toru ini terdapat beberapa kawasan yang telah 
ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Departemen Kehutanan RI, antara lain 
adalah sebagai berikut : 

• Cagar Alam Dolok Sibual-Buali (SK Penetapan No. 226/Kpts/Um/4/1982), luas 
keseluruhan 5.000 hektar. 

• Cagar Alam Dolok Sipirok (SK Penetapan No. 215/Kpts/Um/4/1982), luas 
keseluruhan 6.970 hektar.  

• Suaka Alam Lubuk Raya ( SK Penetapan No. 923/Kpts/Um/12/82), luas areal 
3.050 hektar. 

 

5.2.2  Satwa dan tumbuhan yang masuk ke dalam kategori  terancam punah  

Terdapat dua penjelasan resmi menyangki spesies yang terancam dan rentan dari 
kepunahan di Indonesia, yakni: (i) berdasarkan IUCN (lihat www.iucnredlist.org) untuk 
rentang saat ini hingga 2004 dan (ii) daftar yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia 
berdasarkan penyusunan oleh Noerdjito dan Maryanto (2001). Kedua protocol tersebut 
dapat dijadikan acuan. Spesies yang berada di Jawa dan Sumatera dalam daftar ini telah 
dilengkapi dengan peta sebarannya. Kawasan yang memiliki ataupun dimana spesies 
rentan kepunahan terkonsentrasi hendaknya dipertimbangkan menjadi kawasan bernilai 
konservasi tinggi 

 

5.2.3  Kawasan Perlindungan Global  

Terdapat beberapa kawasan yang masuk ke dalam kawasan perlindungan global. 
Kawasan-kawasan ini ditetapkan oleh beberapa badan internasional yang berusaha 
mempertahankan keberadaan kawasan tersebut, seperti: 200 kawasan ekoregional yang 
diidentifikasikan oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) (informasi dapat dilihat 
www.worldwildlife.org/science/ecoregions/g200.cfm), kawasan perlindungan lahan basah 
atau dikenal sebagai Ramsar sites (informasi lokasi dapat dilihat pada 
www.ramsar.org/index_list.htm), serta kawasan warisan dunia atau World Heritage Sites 
(informasi dapat dilihat pada whc.unesco.org/nwhc/pages/sites/s_worldx.htm), dan kawasan 
manusia dan biosfer atau Man and Biosphere sites (informasi lokasi dapat dilihat pada 
whc.unesco.or/mab/wnbr.htm) yang diidentifikasikan oleh United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

 

5.2.4  Kawasan Penting untuk Burung (Important Bird Areas (IBAs)) 

Berdasarkan informasi Birdlife International, kawasan Batang Toru juga 
merupakan salah satu kawasan penting di pantai Barat Sumatera, khususnya pada daerah 
rawa yang berada di muara Sungai Batang Toru atau dikenal juga sebagai Lumut (dapat 
dilihat melalui http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html) 
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5.2.5  Wilayah-wilayah, unit, zona atau sub wilayah biogeografi 

Baik zona biotik maupun batasan tumbuhan telah digambarkan untuk Sumatera 
(Whitten dkk.2000 dan Laumonier 1993), yang dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

5.2.6  Keanekaragaman Habitat 

Peta-peta habitat disiapkan, pada dasarnya dengan menggabungkan tema–tema 
peta GIS, yang terdiri atas: vegetasi, tanah atau geologi, kelerengan, dan model ketinggian 
digital (digital elevation model, DEM). Selanjutnya dengan menggunakan pengelompokan 
ekologi, keragaman tipe habitat yang ada akan diagregasikan ke dalam tipe-tipe utama 
yang lebih sedikit jumlahnya.  

 

5.2.7  Keanekaragaman tumbuhan  

Peta vegetasi (versi sendiri) untuk HBTBB dibuat berdasarkan atas peta tutupan 
hutan BAPLAN 2001/2002 dan memodifikasinya dengan mempertimbangkan tipe huta 
berdasarkan zona ketinggian dan kecenderungan utama dari barat ke timur pada 
kekeringan dan perubahan iklim. Peta yang belum dikategorikan klasifikasinya ini akan 
diperbandingkan dengan transek vegetasi yang dimiliki oleh PanEco agar dapat disusun 
klasifikasinya. 

Mengikuti saran Whitten dkk. (1996) dan Whitmore (1984) dipergunakan dalam 
menentukan pembatasan antara jenis hutan dataran rendah dan hutan pegunungan di 
Sumatera di ketinggian pada 1200m dan hutan sub–Alpine di atas 3000m. Hutan 
pegunungan (montane forest) yang berada diantara vegetasi ini, akan dibagi dan dipetakan 
ke dalam tiga zona sebagai berikut: hutan-hutan pegunungan rendah (lower montane) pada 
1200m hingga 1500m; hutan-hutan pegunungan sedang (mid montane) pada 1500m hingga 
2000m; dan hutan pegunungan tinggi (upper montane) pada 2000m hingga 3000m. 
Identifikasi dari zona hutan pegunungan sedang antara 1500m dan 2000m bagaimanapun 
adalah sebuah usaha yang tidak konsisten penerapannya (arbitary), dan hal ini bisa 
dipandang sebagai zona transisi antara hutan pegunungan rendah dan tinggi. Walaupun 
demikian penggunaan zona seperti itu semakin sering dipergunakan dalam 
mengidentifikasi hutan tropis Indonesia (seperti pada rencana pengelolaan Lore Lindu, 
PHPA / TNC, 2001). Sebagai tambahan akan pula memperkenalkan dan memetakan areal 
kombinasi antara pertanian lahan kering dengan semak belukar dan hutan kapur dataran 
rendah. 

Areal kombinasi antara pertanian lahan kering dengan semak belukar sangat 
berhubungan dengan kawasan hutan yang sangat terganggu, dimana kemungkinan 
terbesarnya adalah kebun penduduk. Walaupun demikian, hal ini mempertimbangkan 
temuan di Jawa Tengah, dimana kawasan serupa masih dapat dijumpai satwa penting dan 
masih bernilai untuk dipetakan, walaupun kawasan ini mengalami banyak modifikasi, 
khususnya tipe vegetasi.  

Hutan kapur daratan rendah yang akan digunakan dalam kategori tipe habitat 
perencanan ini merupakan tipe vegetasi langka. Kandungan tanah pada kawasan ini amat 
kaya akan Kalsium dan Magnesium dengan pertukaran kation yang lebih tinggi daripada di 
tanah-tanah lain. Kondisi hidrologinya juga berbeda jauh dengan dari tipe vegetasi lainnya, 
dimana perkolasi air akan masuk ke dalam celah-celah yang dalam pada batu kapur dan 
kadang-kadang muncul jauh dari tempat pengumpulan air. Hutan batu kapur biasanya 
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memiliki phgsiognomy (penampakan) yang berbeda dari hutan-hutan berkandungan tanah 
lainnya, dimana biasanya spesies pohon yang ada sangat terbatas; dan pada lereng-lereng 
batu kapur yang lebih terjal biasanya banyak ditemukan flora herba yang langka (Proctor 
dkk. 1983; MacKinnon dkk; (1996).  

 

5.2.8  Kondisi Vegetasi Tutupan Hutan 

Tingkat tutupan hutan dari setiap DAS diperoleh berdasarkan peta BAPLAN 
2000 dan diperlihatkan pada peta vegetasi OCSP. Proporsi dari kawasan DAS yang masih 
tertutup hutan yang dipergunakan sebagai kriteria seleksi adalah sebagai berikut: ranking 
tertinggi adalah DAS yang memiliki kawasan berhutan kurang dari 20%; rangking sedang 
adalah DAS yang memiliki kawasan berhutan antara10 hingga 20% dan rangki terendah 
adalah DAS yang memiliki kawasan berhutan <10%. 

 

5.2.9  Kerawanan bencana alam  

Bencana jangka pendek termasuk gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan 
aktivitas gunung berapi telah dipetakan (contohnya lihat Whitten dkk. 1996).  

 

5.2.10  Sungai/ Kerapatan Aliran 

Total panjang aliran dalam sebuah DAS terbagi oleh kawasan DAS yang 
menyediakan sebuah ukuran dari kerapatan sungai. Sesuatu yang memadai jika 
mengasumsikan bahwa sebuah DAS dengan kerapatan aliran yang tinggi akan memiliki 
vegetasi, tumbuhan dan fauna riparian dibandingkan kawasan yang lebih basah. Kondisi ini 
dapat menciptakan mosaik habitat yang lebih bervariasi dan rapat sehingga akan 
memimiliki keragaman biologi yang lebih tinggi. 

 

5.2.11 Kerapatan simpul sungai  

Jumlah simpul pertemuan sungai atau aliran per kawasan dari DAS memberikan 
sebuah ukuran dari cakupan jaringan sungai. Semakin besar simpulnya semakin besar pula 
jumlah habitat akuatik yang terbentuk pada sejumlah badan air. Hal ini menjadi 
pertimbangan untuk melihat pengaruh dari keragaman akutik. 

 

5.2.12  Distribusi mata air 

Jumlah mata air adalah sebuah ukuran baik untuk nilai keragaman maupun nilai 
air. Mata air adalah sumber air utama bagi banyak masyarakat dan juga mungkin 
merupakan habitat penting bagi amphibi. Mata air juga sering memiliki gugusan tumbuhan 
di sekitarnya, yang jika dikelola dengan baik selanjutnya memiliki nilai konservasi. 

 

5.2.13  Perkiraan Jumlah Akumulasi Aliran Sungai melalui GIS 

Akumulasi jumlah aliran sungai diperkirakan dengan menggunakan GIS 
berdasarkan kontribusi dari DAS, sub DAS dan level dibawahnya pada jumlah 
keseluruhan aliran. DAS dan sub DAS yang memiliki jumlah aliran lebih tinggi 
dikelompokkan lebih tinggi dibandingkan DAS yang memiliki jumlah aliran lebih sedikit. 
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Alternatif Pendanaan untuk 
Mendukungan Konservasi 
 

6.1 Umum 

Aktivitas yang menghasilkan pendanaan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung 
perlindungan dan rehabilitasi dari sumber daya alam yang ada di kawasan HBTBB, 
termasuk diantaranya keragamanhayatinya, dan jasa lingkungan yang dihasilkannya. 

Salah satu model pendanaan yang memungkinkan adalah pembayaran untuk jasa 
lingkungan yang dihasilkan (Payment for Environmental Services, PES) oleh kawasan ini. 
Model ini secara lebih lengkap pernah disajikan oleh Winrock International (2004). 
Winrock menyatakan bahwa peningkatan kebutuhan akan air yang berlimpah dan bersih, 
merupakan pengakuan akan kegagalan program pengelolaan daerah aliran sungai yang 
telah berlangsung, desentralisasi yang sedang berlangsung dan peningkatan fokus pada 
pengurangan kemiskinan di Asia, mendorong pengembangan sebuah paradigma baru 
dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Winrock mempertimbangkan bahwa PES akan 
sangat potensial untuk mendukung paradigma baru ini jika dapat menunjukkan hasil yang 
efektif menyangkut pengelolaan daerah aliran sungai. 

 

6.2 Model PES 

Winrock International (2004) menyatakan bahwa lima komponen penting yang 
harus ada dalam sebuah model PES, diantaranya: (i)  Penilaian pembayaran dan royalti 
yang terdefinisikan dengan jelas; (ii) Dana peruntukkan dengan prosedur dan proses yang 
transparan untuk pembayaran; (iii) Sebuah komite multi pihak harus dibentuk secara 
partisipatif dan membuka konsultasi pada para pihak; (iv) Mekanisme dan prioritas yang 
ditentukan secara lokal ; dan (v) Perencanaan yang partisipatif dan memiliki sistem 
pengawasan kinerja. 

PES sudah mengalami perkembangan menyangkut visinya yang telah pula 
melingkupi jasa lingkungan yang luas, tidak hanya air.  

Wunder (2005) menyatatkan bahwa terdapat empat kelompok besar dari jasa lingkungan 
yang biasanya menjadi bahan diskusi dalam PES, diantaranya:  

• Penyerapan dan penyimpanan karbon (seperti:  pengendalian deforestrasi, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman tambahan) 

• Perlindungan keragamanhayati (seperti: donor membayar masyarakat lokal dalam 
lahan konservasi seperti koridor biologi atau perlindungan terhadap spesies 
tertentu). 

• Perlindungan daerah aliran sungai (seperti: para pengguna air di hulu membayar 
petani-petani di hilir untuk mengadopsi pengolahan tanah yang mendukung 
konservasi air tanah atau keragaman biologi)  

• Keindahan lanskap (seperti: pelaksana pariwisata membayar komunitas lokal untuk 
tidak berburu di hutan yang dipergunakan sebagai tujuan wisata alam) 
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Model PES masih sangat awal dikenal di negara-negara tropis (walaupun sudah 
cukup maju di beberapa negara di Amerika Latin), sementara di negara maju, model ini 
telah berkembang menjadi sebagai model yang efektif. Pada sebuah workshop mengenai 
pembayaran dan penghargaan untuk layanan lingkungan pada 2005, teridentifikasikan 
kebutuhan pengembangan PES di Indonesia, agar dapat mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Workshop ini juga merekomendasikan 
sejumlah hal yang harus dikembangkan dalam mendukung PES di Indonesia, diantaranya: 
mengembangkan pemahaman menyangkut aturan dari PES kepada pihak pemerintah, 
legislatif dan masyarakat; mensinergikan aturan perundangan agar mengindari tumpang 
tindihnya aturan; dan membangun regulasi nasional ataupun local yang lebih fleksibel. 

 

6.2.1 Penyerapan Karbon (Carbon Sequestration) 

Sudah merupakan sebuah yang jelas bahwa sejauh ini proyeksi awal atas besar 
jumlah pendanaan untuk penyerapan karbon belum menjadi sesuatu yang final (Winrock 
International 2004). Walaupun demikian, PES untuk pengambilan karbon telah 
menunjukkan perkembangan di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada tanggal 22 Juni 
2004, DPR RI menyetujui sebuah rancangan undang-undang untuk meratifikasi Protokol 
Kyoto (Jakarta Post, 24 Juni 2004). Bersama dengan beberapa institusi internasional dan 
nasional, pemerintah telah meneliti strategi-strategi nasional yang memungkinkan untuk 
mengontrol emisi gas rumah kaca di semua sektor dan telah membentuk sebuah Badan 
Otoritas Nasional (BON) sebagai persyaratan utama dalam strategi nasional. Menurut 
Suyanto dkk. (2005), BON akan mendesain aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan 
pengembangan proyek dan pembangunan kapasitas serta untuk meningkatkan kesadaran 
publik terhadap penyerapan karbon. 

Mekanisme pasar yang diajukan untuk mengembangkan kredit terhadap karbon 
sedang dilaksanakan dalam sebuah proyek uji coba bertajuk “Pengembangan mekanisme 
penghargaan untuk layanan lingkungan yang disediakan oleh penduduk miskin di dataran 
tinggi pada Daerah Aliran Sungai Singkarak”. Sebagai tambahan, penelitan dan studi yang 
telah dilakukan dapat mendukung kesiapan Indonesia dalam berpartisipasi pada pasar 
karbon (Suyanto dkk. 2005: Appendix 3). 

Di bawah mekanisme pembangunan bersih (Clean Development Mechanism, CDM) 
dari Protokol Tokyo (COP3 Kyoto, Jepang, 1997), penanaman hutan (afforrestation) dan 
reboisasi (reforestation) didefinisikan sebagai berikut: (i) Penanaman hutan (Afforestation) 
adalah kegiatan mengubah lahan yang belum dihutankan selama paling tidak 50 tahun 
menjadi lahan hutan melalui penanaman pohon, pembibitan dan atau pengembangan yang 
dilakukan manusia terhadap sumber-sumber bibit alamiah; dan (ii) Reboisasi 
(Reforestation) adalah mengubah lahan yang dulunya hutan, tapi tidak memiliki hutan lagi 
pada 31 December 1989, menjadi lahan berhutan kembali. Kedua definisi penaman hutan 
dan reboisasi di atas membatasi pemakaian skema penyerapan karbon dalam beberapa 
daerah aliran sungai. Meskipun demikian dan juga kenyataan bahwa pembayaran untuk 
skema penyerapan karbon biasanya membutuhkan negosiasi yang komplek dan panjang, 
kemungkinan terhadap skema penyerapan karbon tetaplah dipertimbangkan, khususnya 
bersamaan dengan PES untuk perlindungan nilai air. 

Deschamp (2004) mereview proyek penyerapan karbon FORMACS yang 
dilakukan oleh CARE Indonesia dan CARE Canada di Nunukan, Kalimantan Timur. 
Disimpulkan bahwa berpotensi menjadi skema penyerapan karbon menjadi model yang 
baik sekali untuk Indonesia, dan akan pula menjadi pertimbangan dalam pegembangan 
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pendanaan untuk HBTBB. Review ini juga mencatat bahwa upaya pelibatan masyarakat 
merupakan proses yang panjang dan terkadang harus melakukan upaya coba-coba, tetapi 
merupakan sebuah titik kritis bagi kesuksesan proyek. 

 

6.2.2. Perlindungan Biodiversiti 

Suyanto dkk. (2005), melaporkan bahwa hanya ada satu kasus yang jelas 
menyangkut pelaksanaan PES untuk perlindungan keragamanhayati di Indonesia, yakni di 
Taman Nasional Meru Betiri, yang diprakarsai oleh sebuah organisasi non pemerintah, 
LATIN, dan Institut Pertanian Bogor. Di kawasan ini, masyarakat lokal mendapatkan 
sewa tanah untuk mengelola kawasan penyangga (buffer zone) di sekitar taman nasional 
tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian ini, mereka diwajibkan untuk menanam tanaman 
obat-obatan lokal.  

 

6.2.3 Perlindungan Daerah Aliran Sungai 

Suyanto dkk. (2005), melaporkan dua kasus yang jelas di Indonesia dimana PES 
digunakan untuk perlindungan daerah aliran sungai. Pertama adalah pembayaran air 
tahunan oleh PT Inalum kepada pemerintah daerah Sumatera Utara untuk mendukung 
usaha-usaha melindungi fungsi-fungsi daerah aliran sungai dari Danau Toba. Dan kedua 
adalah proyek yang dikoordinasi oleh ICRAF, yang bekerja sama dengan LSM lokal dan 
pemerintah daerah di Lampung, Sumatera, untuk mendukung penyewaan tanah milik 
negara kepada masyarakat lokal dalam melindungi fungsi daerah aliran sungai.   

 

6.2.4 Perlindungan Keindahan Lanskap 

Di Indonesia, PES untuk perlindungan lanskap merupakan bentuk PES yang paling 
banyak dilakukan dibandingkan tiga PES lainnya. Suyono dkk. (2005) mendokumentasi 
empat kasus dimana terdapat model pembayaran untuk keindahan lanskap yang sekarang 
berhasil, diantaranya: Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Halimun, 
Pengembangan Ekowisata di Pulau Togean dan Pulau Gili. Pemerintah mengeluarkan 
perizinan untuk layanan lingkungan selama kurun waktu lebih dari 10 tahun dan daerah di 
atas 1000 hektar. Mekanisme untuk pembayaran layanannya berupa bea masuk dan bea 
pemakai. 

 

6.2.5 Beberapa Pertimbangan Penting 

Pembayaran untuk perlindungan keragamanhayati dan keindahan lanskap di 
HBTBB harus mempertimbangkan beberapa hal secara hati-hati. Pembayaran 
penghargaan lingkungan untuk segolongan kecil individu dalam masyarakat dianggap 
memiliki beberapa aspek negatif, khususnya potensi mereka menjadi insentif yang 
berlawanan dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan, relatif sedikit anggota 
masyarakat yang biasanya berburu, mengambil kayu dan produk non-hutan dan 
melanggar batas wilayah dengan nilai konservasi tinggi dan tempat-tempat keindahan. 
Lebih jauh lagi, mereka yang melakukan hal ini mungkin dapat ditemukan, namun dengan 
beragam alasan sulit sekali untuk menghentikan kegiatan mereka tersebut. Pertama, 
mereka yang merusak alam, adalah semata-mata untuk mencari penghidupan/ nafkah 
(Dudley 2005); umumnya mereka merupakan anggota termiskin dalam lingkungan 
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tersebut dan tidak memiliki lahan. Sehingga mereka mungkin membutuhkan bantuan 
untuk mengubah pola penggunaan sumber daya mereka. Kedua, sering kali mereka hanya 
merupakan suruhan dari pengusaha, yang memberikan hutang kepada mereka dan 
pembayarannya melalui hasil aktivitas terlarang yang dihargai rendah tersebut. Jadi dalam 
beberapa kasus, ancaman lingkungan yang paling nyata berasal dari pengusaha yang 
berasal dari luar. Sehingga, penggunaan PES dalam kasus seperti iuni tidaklah sesuai.    

Permasalahan utama lainnya dalam penerapan PES adalah dimanfaatkannya PES 
sebagai sebuah perpanjangan kebijakan konvensional yang bertujuan mengeluarkan 
masyarakat dari sumberdaya yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka. Seperti 
yang dicatat oleh Hutton dkk.  (2005), di dalam ketiadaan baik pembiayaan yang 
berkelanjutan maupun perubahan organisasi pada level masyarakat,” skema pembayaran 
langsung mungkin tidak hanya jangka pendek, tapi juga mungkin mengakibatkan situasi 
yang lebih buruk pada saat penyudahan/ pengakhiran dari pada permulaan”. 

Lebih jauh lagi, kesulitan memilih beberapa anggota dari masyarakat yang lebih 
luas untuk PES akan menjadi sangat sulit di dalam kondisi di Indonesia, diakibatkan isu 
“keadilan / kewajaran” (lihat kotak 7), dan dimana isu-isu seputar kecemburuan sosial 
yang berhubungan dengan situasi-situasi yang tidak adil atau dirasa tidak adil adalah 
umum adanya antara masyarakat dan di dalam masyarakat itu sendiri.  

Jika secara mayoritas anggota masyarakat terlibat secara langsung di dalam proses 
perlindungan sebuah layanan jasa lingkungan, seperti ketersediaan dan kualitas air, atau 
dalam kasus kawasan penyangga Taman Nasional Meru Betiri, situasinya menjadi relatif 
lebih mudah dan isu ‘keadilan’, ”insentif yang berlawanan dengan pengharapan” ataupun 
“pekerja kontrak” menjadi kurang relevan. 

Pada kasus-kasus PES yang paling umum di Indonesia, seperti perlindungan 
keindahan lanskap, penyedia jasa lingkungan adalah taman nasional dan perlindungan jasa 
lingkungan cenderung menjadi penjaga bukannya rasa kepemilikan. Transaksi ini diangkat 
dari pembayaran bea masuk yang sederhana menjadi sebuah PES, karena keterlibatan 
komite multipihak untuk mengawasi pengumpulan dan pemakaian bea masuk, serta 
untuk mempromosikan jasa lingkungan. Walaupun memang titik penekanannya kepada 
pengawasan (Suyanto dkk. 2005), dibandingkan mendorongnya berperan sebagai pemilik 
yang menjual jasa lingkungan.  

Keutamaan meningkatkan rasa kepemilikan adalah karena dapat juga mendorong 
budaya konservasi di dalam masyarakat lokal, sehingga jasa lingkungan dapat berdampak 
lebih panjang dan berkelanjutan. Sebaliknya peran penjaga kerap mengasingkan 
masyarakat-masyarakat lokal. Pengalaman yang terjadi di Indonesia memperlihatkan 
bahwa perubahan angin politik dan peningkatan jumlah kemiskinan dapat mempersulit 
pengawalan nilai-nilai layanan lingkungan, jika masyarakat tidak dibangun rasa 
kepemilikannya dan tidak berempati pada tujuan dari sebuah kawasan konservasi.  

Sebagai kesimpulan, perlindungan daerah aliran sungai dan pengendalian 
perusakan hutan mungkin merupakan skema yang paling memungkinkan untuk 
dikembangkan sebagai model PES jangka panjang yang sesuai untuk kawasan HBTBB.. 

 

6.3. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility, CSR) 
sudah mengalami perkembangan pada beberapa waktu terakhir, dimana aktivitas ini kini 
telah menjadi bagian strategis di dalam operasi dari banyak perusahaan. Meskipun, pada 
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dasarnya tugas utama sebuah perusahaan adalah menghasilkan keuntungan dari jasa dan 
barang yang dihasilkannya bagi para pemilik sahamnya, namun perusahaan juga harus 
mempertimbangkan bahwa kerusakan lingkungan dan alam akan mempengaruhi 
kelangsungan hidup manusia.  

Laporan Lingkungan Newmont (Anon 2003b) merekomendasikan bahwa proyek 
Martabe dan hutan di sekitarnya, walaupun mengalami penurunan jumlah dan 
keragamanhayati mamalia besar, masih merupakan ekosistem hutan hujan yang sangat 
kaya yang dihuni oleh sejumlah binatang dan tanaman yang langka dan terancam punah. 
Saat aktivitas penambangan berlangsung, perusahaan pertambangan dapat menggantikan 
kehilangan habitat dari kegiatan pertambangan, dimana hal ini merupakan kontribusi yang 
bernilai bagi konservasi di Sumatera, melalui pengembangan dan konservasi HBTBB yang 
berada di bagian utara kawasan proyek Martabe. Pengembangan sebuah strategi 
konservsi yang effektif dan menyeluruh untuk HBTBB dibutuhkan pengembangan 
Rencana Induk (Master Plan). Rencana induk ini harus dibangun dengan hati-hati dadn 
mempertimbangkan seluruh opsi-opsi untuk melestarikan daerah tersebut.  

Selain melakukan rehabilitasi dan konservasi kawasan secara langsung untuk 
menjaga fungsi kawasan HBTBB, beberapa perusahaan yang ada di kawasan HBTBB juga 
dapat melakukan bentuk CSR lainnya, seperti menyediakan pendanaan bagi kegiatan 
penelitian, pengembangan masyarakat di sekitar kawasan ataupun membantu 
pengamanan keragamanhayati yang ada di dalam kawasan. 
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