
 

 

Kondisi Hutan Batang Toru Terancam, 2.000 Ha Hutan 

Dibabat dalam 6 Tahun 
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Medan (SIB) 

Kondisi hutan Batang Toru terancam. Hutan ini terus terkikis oleh perambahan dan penebangan liar, terutama dari 

sisi Barat dan Selatan di Tapanuli Tengah dan Selatan. Perubahan terhadap satwa langka yang lambat perkembang 

biakannya juga memprihatinkan. 

Hal tersebut terungkap dalam workshop dan pertemuan koordinasi konsorsium YEL (Yayasan Ekosistem Lestari) 

Batang Toru dan Mitra Kerja, Jumat (20/2) Hotel Polonia, Medan. Workshop ini dijadualkan berakhir, Sabtu 

(21/2). Tampil sebagai pembicara Kepala Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis, Kepala atau perwakilan Bappeda 

Kabupaten yang ada di kawasan Hutan Batang Toru dan sejumlah nara sumber lainnya. 

Tetapi yang lebih mengancam jasa lingkungan dari hutan ini adalah izin penebangan yang telah diberikan oleh 

Dephut kepada pemegang HPH, walaupun 40 persen dari hutan dalam areal konsesi HPH termasuk areal kawasan 

hutan yang seharusnya berstatus hutan lindung, juga dengan adanya rencana pertambangan emas yang akan 

menyebabkan dampak terhadap lingkungan dan hutan itu sendiri. 

Hutan Batang Toru dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan penutupan hutan yang 

terlalu besar. Dari analisa Citra SPOT antara 2001-2007 tampaknya bahwa ada sekitar 2.000 Ha hutan yang 

dibabat dalam 6 tahun terakhir ini. 

Blok hutan Batang Toru telah berkurang 0,4 persen per tahun dalam 6 tahun terakhir ini. Hutan yang berkurang 

tersebut terutama berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Kondisi hutan Blok Barat di 

Tapanuli Utara relatif stabil. Di Blok Timur (Sarulla) terlihat sudah ada bangunan jalan logging pada tahun 2002-

2003. Jalan berada di lereng yang sangat terjal dan di daerah hutan yang seharusnya sejak dulu dialokasikan 

menjadi hutan lindung. 

Gubsu H Syamsul Arifin dalam sambutannya yang dibacakan Indra Utama dari Bappeda Sumut menyampaikan, 

untuk melindungi hutan di Batang Toru perlu ada penataan tata ruang yang baik dan jelas dari Bappeda Sumut dan 

instansi terkait lainnya. Terutama untuk penataan tata ruang bagi perkampungan yang ada di sekitar hutan itu. 

Diharapkan dengan ada tata ruang yang jelas tentu akan menurunkan kerusakan hutan di kawasan tersebut. Bahkan 

dengan tata ruang yang jelas maka habitat binatang dan tumbuhan dari berbagai spesis yang langka di wilayah itu 

dapat terlindungi. 

Sedangkan Ketua YEL Dr Syofian Tan dalam sambutannya mengatakan, hutan Batang Toru merupakan asset 

Sumatera Utara dan perlu dilestarikan. Apalagi diketahui Gubsu sangat konsen dengan pembangunan dan 

perlindungan terhadap hutan di Sumut. 

Pelestarian hutan Batang Toru sangat penting karena memiliki potensi sangat besar. Misalnya bibit air yang besar 

di hutan itu dapat dibangun pembangkit listrik. Dengan dibangunnya pembangkit listrik di sana tentu akan dapat 

mengatasi krisis listrik di Sumut. 

“Makanya kita harus menjaga pelestarian hutan Batang Toru. Menghabiskan hutan Batang Toru dengan 

keuntungan sesaat tentu akan merugikan kita semua kedepan,” katanya. 

Sedangkan Riadil Akhir Lubis berharap pemerintah Kabupaten di kawasan Hutan Batang Toru dapat menjaga dan 

mengawasi keberadaan hutan tersebut sesuai UU yang berlaku. “Kita juga berharap agar pertemuan-pertemuan 

seperti ini dapat diikuti oleh instansi kabupaten terkait yang betul-betul bertanggungjawab terkait pelestarian hutan 

Batang Toru kedepan. Orangnya juga jangan diganti-ganti karena untuk menjalankan segala hasil pertemuan 

seperti ini membutuhkan 5 tahun kedepan,” katanya.(M35/g) 

 


