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Ratusan warga memeriahkan Horja Godang menyambut deklarasi laskar konservasi untuk pelestarian 
hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru sekitarnya. Acara ini disambut baik oleh masyarakat 
setempat di Desa Tanjung Rompa Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis lalu. 
Acara yang berthema “Martahi godang Manjago  haragan dohot Aek DAS” menggugah Partisipatif 
masyarakat untuk Pelestarian Kawasan Hutan Daerah Aliran Sungai Batang Toru ini dihadiri Bupati 
Tapanuli Selatan, Ongku P. Hasibuan dan sejumlah pejabat di jajarannya, Panusunan Pasaribu 
sebagai putra daerah yang berhasil di Parantauan,Vice President Conservation Internasional 
Indonesia Jatna Supriatna Ph.D, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumut Djati 
Wicaksono Hadi, Pengurus Conservation Internasional lainnya, dan masyarakat dari 5 desa di 
Kecamatan Marancar dan luar turut hadir untuk memberikan kebulatan tekat mendeklarasikan Badan 
Kerjasama Pelestarian DAS yang mereka sebut dengan deklarasi Tanjung Rompa tentang 
Pelesetarian Ekosistem Hutan Alam Batang Toru. 

Dengan lantang Jamal Tambunan Warga Desa Marancar membacakan Deklarasi Tanjung Rompa 
Tentang Pelestarian ekosistem hutan alam batang toru. Bahwa sebanyak limapuluh delapan warga 
desa dari dua puluh empat desa yang meliput Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan 
tapanuli Tengah yang terdiri dari Kepala Desa, Alim Ulama, Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat, telah 
memberikan mandat oleh masyrakat desa masing-masing untuk berkumpul, berdiskusi dan 
bersepakat dalam “Lokakarya Perencanaan Konservasi Partisipatif untuk pelestarian kawasan Hutan 
Daerah Aliran Sungai batajng Toru”. Atau martahi godang manjago harangan dohot aek Batang Toru 
pada tanggal 2 s/d 5 Maret 2009 di Desa Tanjung Rompa, Kecamatan Marancar, kabupaten Tapanuli 
Selatan. 

Penandatanganan kesepakatan tersebut sebagai wujud kepedulian, sikap dan tindakan untuk 
berupaya lebih baik dalam melindungi dan menyelamatkan kawasan hutan alam yang masih tersisa di 
daerah ini. 

Keberdaan hutan alam menjadi penting bagi masyarakat, karena perannya sebagai pencegah banjir, 
kekeringan dan longsor. memelihara kesuburan tanah, pengusir hama pengganggu tanaman 
budidaya, pelindung keaneka ragaman janis tumbuhan dan satwa, pembersih udara, poenghasil 
oksigen dan penyedia air yang teratur. 

Namun kondisinya sepuluh tahun terakhir terus menurun dan memprihatinkan. Sehingga bila tidak 
diselamatkan sedari dini akan mengancam kelangsungan sumber penghidupan warga desa yang 
bermukim di kawasan perbatasan ekosistem hutan Batang Toru. 

Jalan satu-satunya yang mesti harus ditentang laskar konservasi ini adalah dengan melawan kegiatan 
penebangan kayu yang dilakukan di ekosistem hutan Batang Toru. Dukungan masyarakat terhadap 
pentingnya melestarikan kawasan ekosistem hutan batang Toru, khususnya kawasan hutan yang 
berstatus hutan lindung maupun hutan konservasi. sejauh kepengerusannya mempertimbangkan 
kepentingan kelangsungan sumber penghidupan ekonomi, adat istiadat masyarakat setempat serta 
melibatkan warga desa dalam seluruh prosesperencanaan dan pelaksanaan pengelolaan. Deklarasi 
kesepakatan Laskar Konservasi dari Lima desa seperti Tanjung Rompa, Haunatas, Siranap, Bonan 
Dolok, Marancar Julu juga menetapkan strategi konservasi berdasarkan tingkat ancaman kritis dan 
kerawanan sistem pada saat ini dan janji yang menginginkan perubahan dari kondisi yang terjadi saat 
ini kearah kondisi yang lebih baik diantaranya: membentuk satuan tugas masyarakat untuk pelestarian 
sumberdaya alam pedesaan atau menjaga kawasan hutan membuat peraturan desa. Membuat usulan 
penataan batas hutan secara partisipatif kepada menteri kehutanan. 

Disamping berharap dukungan dari pemerintah dan LSM laskar konservasi ini juga mendapat 
pengesahan sebagai Badan Kerjasama Desa Pelestarian Daerah Aliran Sungan (DAS) yang di 
Syahkan Kepala Desa. 

Bupati Tapanuli Selatan, Ongku P Hasibuan juga menyatakan dukungannya terhadap upaya yang 
sudah dilakukan masyarakat dalam melestarikan lingkungan selama ini. Dan kepada laskar konservasi 



sungai Batang Toru yang sudah mendeklarasikan melawan perusak hutan akan didukung pemerintah 
dengan tidak mengeluarkan izin kepada pengusaha yang pada akhirnya berdampak pada perusakan 
hutan. Hal ini dikarenakan hutan perlu dilestarikan karena menjadi warisan kepada anak bangsa 
kedepannya. 

Sementara itu Conservation Internasional Indonesia (CII) yang merupakan lembaga yang peduli akan 
kelestarian hutan di Batang Toru ini mejelaskan bahwa kerusakan hutan alam batang Toru selama 
lima tahun terakhir (2003-2007) mencapai 1,300 hektar (13km2) atau lebih luas kota Sibolga yang 
hanya 11 km2 dari luas total 168 hektare. 

Analisis tutupan hutan Batang Toru yang dilakukan oleh Konservation Internasional dalam kurun 
waktu 1990-2007, kawasan hutan batang toru kehilangan 142 Ha per tahun. Jika diasumsikan 
kerusakan hutan terjadi terus menerus dan tidak ada upaya untuk merubah kondisi hutan tersebut, 
maka pada tahun 2015 diperkirakan akan kehilangan tutupan hutan sekitar 700-1600 hektar. Luasan 
ini setara dengan 707 ribu ton CO2, berkontribusi besar pada terjadinya perubahan iklim. 

 

 


