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TARUTUNG, SUMUT, 8/3 (ANTARA)- Sebanyak 10 daerah aliran sungai (DAS) di kawasan Hutan 

Batang Toru Blok Barat terancam rusak akibat aktivitas penebangan di daerah hulu. 

“Air sungai tidak lagi jernih dan sudah kekuning-kuningan, seharusnya daerah hulu kondisi air jernih. 

Ini mengindikasikan bahwa ada aktifitas penebangan di daerah hulu,”katanya  Direktur Perkumpulan 

Pengembangan Partisipasi untuk Rakyat( Petra), Monang Siringoringo, di Tarutung, Jumat. 

Menurut dia Hutan Batang Toru merupakan daerah tangkapan air untuk 10 sub DAS. Kawasan DAS itu 

memiliki tutupan hutan yang utuh dibagian hulunya dan mempunyai fungsi penting sebagai penyangga 

dan pengatur tata air maupun sebagai pencegah bencana. 

Sepuluh DAS yang berasal dari hutan Batang Toru tersebut yakni Sipansihaporas, Aek Raisan, batang 

Toru Ulu, Sarulla Timur, Aek Situmandi, Aek Garoga, Aek Tapus, Sungai pandan dan Batang Toru Ilir 

yang masing-masing berada sebelah barat dan selatan. 

Sementara Sub DAS yang paling besar terdapat di blok hutan batang Toru sebelah Timur yakni Batang 

Toru Timur atau juga yang dikenal dengan Aek Namapar/Aek Puli. 

Hutan Batang Toru dengan luas hutan primer 136.284 hektar yang terdiri dari kawasan hutan Batang 

Toru Blok Barat seluas 81.248 hektar dan kawasan Hutan Batang Toru Blok Timur seluas 54.940 

hektar. 

Meliputi kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, dan termasuk sebagai 

salah satu kawasan yang menjadi perhatian untuk tetap terjaga kelestariannya. 

Keanekaragaman berupa satwa-satwa langka yang dilindungi seperti halnya keberadaan orang utan 

Sumatera, Harimau Sumatera, Tapir, Kambing Hutan, Beruang dan puluhan jenis burung lainnya. 

Ditambah lagi keberadaan tumbuh-tumbuhan liar yang telah langka menjadi alasan pentingnya kawasan 

ini dapat dijadikan sebagai hutan lindung. 

Kelestarian  Hutan Batang Toru semakin penting sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air yang akan 

dimanfaatkan oleh sekitar empat PLTA yang memanfaatkan DAS yang terdapat dikawasan hutan itu. 

Seperti halnya PLTA Aek Sibundong, PLTA Aek Raisan I dan II, termasuk didalamnya mega proyek 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTB) Sarulla yang sangat bergantung pada ketertutupan 

kawasan dalam rangka menjamin keberlangsungan panas bumi yang ada didaerah itu. 

“Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah diharapkan komitmen pemerintah tiga kabupaten yakni 

Taput, Tapsel dan Tapteng tempat dimana beradanya kawasan hutan itu, untuk merevisi kawasan Hutan 

Batang Toru menjadi hutan lindung,”katanya. ***3*** 

(PK-JRD) 

(T.PK-JRD/C/J006/C/J006) 07-03-2009 16:04:33 

 


