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Pemerintah diminta mencabut izin hak pengusahaan hasil hutan kayu (IUPHHK) kawasan hutan 

Batang Toru (KHBT) di Kabupaten Tapanuli Selatan karena mengancam kelestarian alam di 

Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. 

Direktur Eksekutif Institut Hukum Sumber Daya Alam Jakarta, Sulaiman Sembiring, mengatakan, 

penghentian izin  tersebut perlu dilakukan, KHBT merupakan daerah tangkapan air untuk 10 sub 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih memiliki tutupan hutan yang utuh di bagian hulu. 

“Hutan Batang Toru juga mempunyai fungsi penting sebagai penyangga dan pengatur tata air 

maupun sebagai pencegah bencana, seperti banjir dan tanah longsor untuk daerah sekitarnya,” 

katanya, di Medan, Jumat (20/2), dalam acara workshop dan pertemuan koordinasi konsorsium 

Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) Batang Toru dan mitra Kerja, di Hotel Polonia, Medan. 

Dari segi ekonomis dan jasa lingkungan, paparnya, KHBT berfungsi sebagai penyangga 

kelancaran pasokan air untuk  proyek PLTA Sipansihaporas. KHBT juga menjadi habitat sekitar 

1.000 orang utan, tapir, harimau Sumatera dan beragam jenis burung khas Sumatera. Untuk flora, 

hutan ini memiliki beragam jenis, seperti bunga bangkai rafflesia, anggrek, cemara gunung, 

sampinur tali dan  mayang. 

“Alasan ekologinya adalah hutan itu dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung, yang 

akan menjadi rentan apabila ditambang secara terbuka. Karena UU No 41/1999 telah menegaskan 

bahwa kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak diizinkan dilakukan secara 

terbuka,” katanya. 

Direktur Konservasi YEL, Ian Singleton, mengatakan, rencana tata ruang wilayah di kabupaten 

dan propinsi terkait dengan KHBT di Sumut belum memberi ruang bagi peran serta masyarakat 

secara memadai. 

Ian Singleton menyebutkan, rencana pembangunan daerah terkait tata ruang wilayah di KHBT 

memiliki peran strategis sebagai acuan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Hal ini 

tercermin dari status tata ruang kawasan hutan di tiga kabupaten terkait KHBT masih berpedoman 

pada penatagunaan kawasan sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Kehutanan (Menhut) No 44 

tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Sumut yang bersumber dari rencana tata ruang 

wilayah propinsi (RTRWP) Sumut. 

“Perancangannya masih mengabaikan status kawasan hutan, terutama dengan fungsi lindungnya, 

sehingga cenderung merugikan kepentingan banyak pihak,” ucap Ian. 

Menurutnya, pemerintah perlu memahami KHBT yang memiliki keanekaragaman hayati dan 

seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan kebijakan spesial pada RTRWP 

ataupun kabupaten, termasuk dalam penunjukkan fungsi kawasan hutan oleh Dephut. 

Kepala Dinas Kehutanan Sumut JB Siringo-ringo yang diwakili Kepala Sub Dinas Bina Program 

Didim S Ilyas mengatakan, Menteri Kehutanan (Menhut) tetap yang paling berwenang 

memutuskan untuk merevisi undang-undang. 

“Kalau hutan produksi dijadikan hutan lindung, maka akan meningkatkan ekonomi rakyat. Namun 

semua itu tetap Menhut yang mempunyai wewenang merevisinya,” katanya. 

Pemerintah telah memberikan izin IUPHHK di KHBT kepada PT Teluk Nauli. Menurut  Didim, 

izin berlaku sejak 2004-2044, dengan luas 136.000 hektar. 


