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MEDAN - Berbagai elemen masyarakat meminta agar Pemprov Sumut menetapkan Kawasan 
Hutan Batang Toru (KHBT) sebagai Kawasan Lindung Strategis Provinsi Sumatera Utara dalam 
Revisi Rencana Tara Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara. 
   
"Permintaan itu tertuang dalam pernyataan sikap bersama   Koordinasi Konsorsium Yayasan 
Ekosistem Lestari Batang Toru dengan beberapa mitra kerja, dalam suatu pertemuan di Hotel 
Polonia  Medan , Sabtu (21/2)," kata Manager Program Batang Toru Yayasan Ekosistem Lestari 
(YEL), Graham Usher, di Medan, Senin. 
 
Berbagai elemen turut menyepakati itu diantaranya, Petra, Yayasan Samudera, Pusaka 
Indonesia, Institut Hukum Sumberdaya Alam, Orangutan Conservation Services Program, 
Kelompok Kerja Konservasi dan Lingkungan Tapanuli Selatan, Kelompok Kerja Rencana 
Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Hutan Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara.  
 
Ia mengatakan, pihaknya menyadari sepenuhnya, bahwa KHBT yang terdiri dari Blok Barat dan 
Blok Timur dan berada dalam wilayah  Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan 
Tapanuli Selatan berupa hutan alami primer seluas 136.284 ha. 
 
KHBT juga memiliki berbagai potensi penting antara lain memiliki keanekaragaman hayati yang 
sangat tinggi, dimana di dalam kawasan hutan itu terdapat habitat 600 ekor populasi orang 
utan. Ada juga satwa langka lainnya seperti tapir, harimau sumatera, kambing hutan dan 
beragam jenis burung khas Sumatera. Hutan ini juga memiliki beragam jenis flora misalnya 
bunga bangkai rafflesia, anggrek, cemara gunung, sampinur tali, jenis-jenis mayang dan 
beragan jenis flora lainnya. 
 
KHBT juga memiliki berbagai karakteristik habitat terdiri  hutan pegunungan berbukit-bukit, 
hutan dataran rendah, hutan berlumut dan hutan bergambut. 
 
"KHBT perlu dipertahankan sebagai penyangga kawasan  yang mampu mencegah banjir, erosi 
dan longsor di daerah Tapanuli  yang rentan terhadap datangnya bencana alam, termasuk 
gempa bumi," katanya. 
 
Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, tambahnya, kawasan tersebut layak 
dijadikan hutan lindung sesuai rekomendasi para pihak yang terkait dengan kawasan hutan 
Batang Toru. 
 
"Kami juga bersepakat bahwa untuk menjadikan KHBT harus mempunyai status yang dapat 
mewujudkan pelindungan dan pelestarian kawasan tersebut,"katanya. 
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