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Kadishut Sumut, Ir JB.Siringoringo:  

Tak Ada Tawar Menawar terhadap Lahan Konservasi  

Medan, (Analisa)  

 

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumut, Ir JB.Siringoringo menegaskan, tak ada tawar 
menawar terhadap lahan konservasi.  

“Sekali ditetapkan sebagai lahan konservasi akan selamanya dipertahankan dan tidak dapat 
diubah peruntukannya dengan alasan apapun,” tegas Kadishut pada diskusi dengan kalangan 
wartawan menyangkut finishing revisi SK Menteri Kehutanan No.44/2005 tentang Penunjukan 
Kawasan Hutan Sumatera Utara di salah satu rumah makan Jalan Stadion Teladan Medan.  

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, katanya, penetapan lahan 
konservasi dimaksudkan untuk melindungi habitat berbagai jenis satwa langka dan sudah tentu 
di dalamnya terhadap pohon-pohon besar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dari segi 
bisnis.  

Karena itu, sangat wajar kalau banyak pihak dengan berbagai alasan termasuk demi 
kepentingan masyarakat banyak seperti pembukaan jalan baru, berusaha keras agar lahan 
konservasi bisa digarap guna mengambil kayu-kayunya.  

Karenanya pemerintah mengambil keputusan tegas bahwa semua lahan konservasi tidak dapat 
diganggu gugat, apalagi sampai dialihfungsikan.  

Hal inilah yang terjadi di kawasan Aek Latong Kabupaten Tapanuli Selatan, ujar JB. 
Sirongoringo, Pemerintah melalui Menteri Kehutanan serta Dinas Kehutanan Sumut dengan 
tegas menolak usulan pembukaan jalan alternatif melalui lahan konservasi setempat.  

Akibatnya sampai sekarang kerusakan jalan di kawasan Aek Latong tidak teratasi, karena 
berbagai pihak yang berkepentingan bersikeras jalan alternatif harus dibuka melalui lahan 
konservasi dengan mengabaikan usulan pemanfaatan hutan lindung dalam jumlah terbatas.  

 

Tidak Akomodatif  

Sementara menyangkut revisi SK Menhut No.44/2005 dilakukan karena dinilai berbagai pihak 
rancangannya sangat tidak akomodatif dan cenderung sepihak, mengabaikan status kawasan 
hutan terdahulu serta merugikan kepentingan banyak pihak.  

Minimnya informasi terbaru mengenai kondisi keanekaragaman hayati di sebuah kawasan hutan, 
diyakini menjadi penyebab kurangnya akurasi dalam penetapan kebijakan spasial pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) ataupun kabupaten dan penunjukan fungsi kawasan 
hutan oleh Departemen Kehutanan (Dephut).  

Dikatakan, kawasan hutan di Sumut selama ini tercatat seluas 3,7 juta hektare dan diusulkan 
agar dikeluarkan seluas 1,1 juta hektare menjadi lahan budidaya, namun pemerintah hanya 
menyetujui 400.000 hektare saja.  

Berdasarkan ketentuan UU No.26/2007 tentang Tata Ruang, usulan revisi haruslah simultan 
antara provinsi dan kabupaten, namun pengalaman membuktikan akibat dampak otonomi sikap 
Pemkab dan Pemprov selalu berseberangan.  

Hal inilah yang membuat penegasan fungsi hutan sebagai menghindari terjadinya bencana 
banjir, erosi dan tanah longsor selalu terkalahkan oleh berbagai kepentingan.  



Untuk itu Kadishut mengharapkan konsep menyangkut pemeliharaan hutan harus disinergiskan 
antara provinsi dan kabupaten.  

“RTRWP Provinsi harus rampung tahun 2009 dan Pemkab mengeluarkan Perda RTRWP 
masing-masing akhir 2010, sehingga revisi SK Menhut yang dapat dilakukan dalam lima tahun 
sekali bisa lebih maksimal dan terhindar dari benturan atau konflik dengan masyarakat sendiri,” 
ujarnya.  

Sedangkan nara sumber lain, Riswan dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), lebih terfokus 
membahas penyelamatan hutan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang mulai terganggu 
akibat rencana eksplorasi tambang emas maupun pengalihan fungsi hutan menjadi lahan 
budidaya oleh masyarakat.  

Menurut Riswan, pemerintah ataupun Dinas Kehutanan dalam hal ini harus bersikap tegas 
terhadap rencana pembukaan tambang emas tersebut, karena dampaknya cukup besar bagi 
lingkungan maupun manusianya sendiri.  

Apalagi di kawasan hutan Batangtoru sampai saat ini masih banyak dijumpai kekayaan flora dan 
fauna yang tak ternilai harganya, seperti Orangutan, Harimau dan Sipan serta ratusan jenis 
tanaman langka.  

Diskusi yang disponsori Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) SOCP dan dimoderatori Darma Lubis 
dari AJI Sumut itu, dihadiri puluhan wartawan media massa dan elektonik baik lokal maupun 
nasional. (rama) 
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