
Kesepakatan dan Rekomendasi Para Pihak  

tentang 

Kelembagaan  Kolaborasi Multi Pihak   

Hutan Batang  Toru Barat 
 

 

Kawasan Hutan Batang Toru Barat yang terletak di kabupaten Tapanuli 

Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan telah disepakati para pihak 

merupakan salah satu kawasan kunci keanekaragaman hayati di Pulau 

Sumatera yang harus dipertahankan keberadaan nya dalam jangka panjang, 

khususnya untuk ketersediaan habitat alamiah berupa hutan alam bagi 

satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah secara global, seperti 

orangutan Sumatera,  harimau Sumatera. Perlindungan bentang alam habitat 

kedua satwa tersebut secara langsung akan memberikan perlindungan 

untuk tersedianya jasa-jasa lingkungan utama yang bermanfaat bagi 

kelangsungan hidup masyarakat luas, seperti ketersediaan air, simpanan 

karbon dan pembersih udara. 

 

Di sisi lain kemajemukan ancaman konversi hutan alam,  perbedaan 

yurisdiksi pengelolaan kawasan hutan dan konflik pemanfaatan kawasan 

hutan merupakan tantangan yang harus segera diatasi dan  dicarikan 

solusinya yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.. Disisi 

lain, kawasan hutan ini belum mempunyai satu unit pengelolaan kawasan 

lindung yang diterima para pihak untuk lebih menjamin kelansungan hidup 

orangutan Sumatera dan keanekaragaman hayati lainnya dalam jangka 

panjang.  Status kawasan hutan masih  terdiri dari hutan lindung, hutan 

produksi dan hutan suaka alam serta terletak lintas kabupaten, yaitu 

Kabupaten-kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli 

Tengah.  

 

Kondisi faktual tersebut diatas merefleksikan bahwa pengelolaan Kawasan 

Hutan Batang Toru Barat memerlukan model pengelolaan yang berbeda. 

Pengelolaan kolaborasi adalah usulan model yang dirasakan mungkin paling 

sesuai dalam mengatasi kompleksitas masalah di Kawasan Hutan Batang 

Toru.  Penanganan kompleksitas ini memerlukan saling penguatan peranan, 

kompetensi dan sumber daya dari para pihak. 

 



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka  59 peserta yang 

berasal dari 34 lembaga dan merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga 

pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, 

sektor swasta, akademisi, masyarakat tempatan, lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat telah bertemu dan berdiskusi dalam” Seminar dan Lokakarya  

Pembentukan  Kelembagaan Multi Pihak untuk Kolaborasi Pengelolaan 

Hutan Batang Toru Barat” pada tanggal 20 – 21 Januari 2009 di Hotel 

Sibayak  Pemerintah Kota Brastagi, Provinsi Sumatera Utara. 

 

Para pihak yang hadir setelah  menerima masukan teknis dan mengkaji 

hikmah pembelajaran dari berbagai nara sumber yang telah melaksanakan 

proses kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi, diantaranya 

Perhimpunan Burung Indonesia,  Yayasan Tesso Nilo - Worldwide Fund for 

Nature, Conservation  International, Balai Taman Nasional Gunung Halimun 

Salak, The Nature Conservancy – PT. Putri Naga Komodo,  Badan 

Pengelolaan Sungai Wain dan Balai Taman Nasional Kutai – Mitra Kutai, dan 

setelah melalui proses analisis kekuatan dan kelemahan oleh para pihak 

telah dihasikan dan disetujui kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi-

rekomendasi sebagai berikut : 

 

A. Umum 

 

1. Menyepakati penerapan konsep dan model kolaborasi pengelolaan dalam 

konservasi Kawasan Hutan Batang Toru Barat. Model pengelolaan ini 

akan meningkatkan  kontrol  dan peran yang berimbang antara 

masyarakat setempat,  pemerintah, lembaga swadaya masyarakat  dan 

sektor swasta dan akademisi dalam pengelolaan sumberdaya alam  di 

Kawasan Hutan Batang Toru Barat. Pengelolaan kolaborasi  

dipertimbangkan juga karena dapat mengatasi keterbatasan sumberdaya 

dan kompetensi para pihak dalam kemajemukan masalah pengelolaan 

Kawasan Hutan Batang Toru Barat,  membangun kesadaran kolektif 

konservasi dan agenda bersama para pemangku amanah untuk mencapai 

visi, misi dan tujuan bersama  dalam mendukung kolaborasi konservasi 

kawasan Hutan Batang Toru Barat dengan saling memberikan tanggung-

jawab, otoritas, dan tanggunggugat, saling menghormati, saling percaya, 

saling menguntungkan, serta saling memperkuat di antara para pihak. 

 



2. Mendorong, mendukung dan menyepakati terbentuknya Forum 

Kolaborasi Pengelolaan Hutan Batang Toru Barat yang diusulkan 

disingkat FKPH Batang Toru Barat. 

 

 

B. Khusus 

 

Secara khusus, terkait dengan penerapan pengelolaan kolaborasi di kawasan 

Hutan Batang Toru Barat, maka disepakati rekomendasi-rekomendasi 

sebagai berikut :  

 

1. Direkomendasikan  aspek  kelembagaan yang harus diperhatikan oleh 

FKPH Batang Toru Barat meliputi hal-hal : a) pembentukan statuta dan 

protokol organisasi, dengan dukungan aspek legalitas Keputusan dan 

Gubernur Sumatera Utara dan atau SKB Bupati, b) berperan membangun 

kebersamaaan visi, misi dan tujuan, wadah komunikasi, advokasi dan 

koordinasi para pihak, c) perlu adanya tim kajian kelayakan untuk  

mengkaji bentuk kolaborasi pengelolaan hutan Batang Toru Barat. 

 

2. Direkomendasikan aspek kebijakan dan legal  yang harus 

dipertimbangkan oleh FKPH Batang Toru Barat meliputi hal-hal: a) 

hukum-hukum adat yang masih berlaku dimasyarakat terkait 

pengelolaan sumberdaya alam, b) memperjuangkan status fungsi 

kawasan hutan  untuk menjamin keutuhan ekosistem Hutan Batang Toru 

Barat dan strategi advokasi dalam memperjuangkan status kawasan 

menjadi kawasan hutan lindung, c).  membangun skenario status 

pengelolaan kawasan hutan yang berbeda, d) menciptakan kebijakan 

yang tepat dan mempunyai legitimasi yang kuat, e). melakukan kajian 

teknis pilihan-pilihan pengelolaan Kawasan Batang Toru Barat, seperti 

Hutan Lindung dan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya tingkat 

kabupaten dan atau provinsi, f) mendorong penguatan status fungsi 

pengelolaan menjadi Hutan Lindung sebagai prioritas utama dan Taman 

Hutan Raya sebagai prioritas kedua yang dikelola Unit Pelaksana Teknis 

Daerah / Badan Layanan Umum Kabupaten dan atau provinsi, g) 

mendorong terbentuknya Badan Pengelola Hutan Lindung dua tingkat 

(provinsi dan kabupaten melalui Keputusan Gubernur dan Bupati). 

 

3. Direkomendasikan aspek akuntabilitas dan pendanaan yang harus 

dipertimbangkan oleh FKPH Batang Toru Barat meliputi hal-hal: a). 



Sekretariat forum dalam mekanisme kolaborasi harus melakukan fungsi 

advokasi dalam pengadaan dana pemberdayaan masyarakat di sekitar 

kawasan hutan kepada insitusi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan 

sektor swasta serta lembaga donor lainnya b). penjajakan kemungkinan 

mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk pengelolaan Kawasan 

Batang Toru Barat, c). adanya legalitas mekanisme program, d). 

mendorong Badan Pengelolaan Hutan Lindung memperoleh pendanaan 

yang bersumber dari APBD, perdagangan karbon, jasa lingkungan, 

ekowisata dan dana perwalian, e). Laporan Badan Pengelolaan Hutan 

Lindung kepada Komite. 

 

4. Direkomendasikan aspek representasi anggota yang harus diperhatikan 

oleh FKPH Batang Toru Barat meliputi hal-hal: a). representasi 

masyarakat setempat  dalam mekanisme forum yang akan dibangun dan 

dirumuskan representasinya agar dapat mewakili kepentingan yang ada 

seperti desa, pemuda, tokoh dan lembaga adat, tokoh agama,  b) 

pembagian peran, fungsi dan tanggung jawab para pihak dalam FKPH 

Batang Toru Barat, c) pelibatan aktif para pemangku kepentingan terkait 

pengelolaan Kawasan Hutan Batang Toru Barat (tokoh masyarakat, 

sektor swasta, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi) 

di tiga kabupaten dan provinsi. 

 

5. Direkomendasikan aspek program dan dampak  yang harus 

dipertimbangkan oleh FKPH Batang Toru Barat meliputi hal-hal; a) 

penyusunan perencanaan strategis yang terpadu dengan melibatkan para 

pihak, termasuk mengidentifikasi keinginan dan kepentingan yang ada 

dari para pihak terkait, b). adanya peningkatan efektifitas konservasi 

Kawasan Hutan Batang Toru Barat berupa menurunnya tingkat ancaman 

dan gangguan, c) mendorong Kawasan Hutan Batang Toru Barat menjadi 

perhatian utama atau khusus bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, d) 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, kesiapan masyarakat dan 

mendorong kerjasama, e).  kelembagaan harus mampu mencapai tujuan 

pelestarian Kawasan Hutan Batang Toru Barat dan masyarakat sejahtera. 

 

Demikianlah rekomendasi hasil seminar dan lokakarya ini dibuat sebagai 

acuan dalam proses pembentukan kelembagaan multi pihak untuk 

kolaborasi pengelolaan Hutan Batang Toru Barat. 

 

Brastagi, 21 Januari 2009 


