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Komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) 
sebagai hutan lindung dalam revisi atas SK Menhut No 44 Tahun 2005 masih harus dipertanyakan. 
Pasalnya, hingga kini masih saja ditemukan praktik penebangan liar di hutan yang berada di sekitar 
kawasan yang diusulkan. Sekretaris Perkumpulan Samudera Konsorsium Yayasan Ekosistem Lestari 
(YEL), Timbul Panggabean, mengatakan, temuan pihaknya menunjukkan masih terjadinya 
perambahan di hutan Register 7, Suaka Marga Satwa Barumun dan hutan di kaki Gunung Lubuk Raya 
di Desa Pintu Langit. 

Aktivitas perambahan yang terjadi, dalam bentuk illegal logging, pendudukan hutan secara tidak sah 
dan konversi hutan menjadi areal perkebunan karet. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang 
harusnya terlibat melakukan perlindungan kawasan hutan. 

“Dari penelusuran kami, perambahan ini dibekingi oleh oknum Polresta Padang Sidempuan. Juga 
melibatkan salah seorang camat di Kota Padangsidimpuan,” kata Timbul pada wartawan, Selasa 
(17/3). 

Sehingga, lanjut Timbul, penangkapan yang dilakukan Kakan Tibum dan Satpol PP Tapsel Senin 
(16/3) dan mengamankan chainsaw dari Desa Sitorbis Kecamatan Angkola Timur, Tapanuli Selatan, 
hanya sebagian kecil bukti perusakan kawasan hutan di kabupaten tersebut. 

Ribuan hektar lahan hutan lainnya menjadi kondisi nyata masih perlu dipertegasnya upaya 
penindakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebab secara sistematis, praktik 
perambahan liar yang berlangsung dalam kurun waktu lima tahun belakangan sangat 
memperihatinkan. Umumnya, praktik perambahan ini dilakukan setelah terbitnya akte tanah dari camat 
terhadap kawasan hutan yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dibuka untuk 
kepentingan di luar konservasi. Berlanjut dengan pembersihan lahan dengan menjual kayu hasil 
tebangan di bawah pengawasan oknum aparat kepolisian kepada cukong-cukong kayu di Kabupaten 
Tapanuli Selatan maupun sekitarnya. 

Sementara itu, Koordinator Program Hutan Batang Toru Yayasan Ekosistem Lestari, Mirza Indra 
menyebutkan, dalam usulan revisi atas SK Menhut No 44 Tahun 2005. Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Selatan mengusulkan luas kawasan hutan lindung seluas 14977,29 hektar sesuai dengan 
luas kawasan lindung yang sebelumnya ditetapkan dalam SK Menhut. ”Total luas hutan lindung yang 
diusulkan Tapsel ini mencakup 16,42 persen dari total luas Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) yang 
diusulkan sebagai hutan lindung,” kata Mirza Indra. 

Total keseluruhan usulan hutan lindung Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) yang berada di tiga 
kabupaten; Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah mencapai 116509,78 ha. Sekitar 
70663,65 atau 77,49 persen dari total kawasan yang diusulkan berada di Kabupaten Tapanuli Utara. 
Sedangkan di Tapanuli Tengah luas daerah 5553,84 yang diusulkan menjadi hutan lindung atau 
sekitar 6,09 bagian dari KHBT. 

Sedangkan dalam SK Menteri Kehutanan No 44 Tahun 2005, luas hutan lindung yang ditetapkan di 
KHBT berjumlah 25315 ha. Meski total luas KHBT yang meliputi tiga kabupaten yang layak dijadikan 
sebagai hutan lindung mencapai 136284 ha.Dengan diusulkannya sebagian kawasan hutan di 
Kabupaten Tapanuli Selatan ini sebagai hutan lindung, diharapkan pemerintah daerah dapat 
meningkatkan upaya  pengawasan dan penindakan terhadap setiap praktek perambahan yang terjadi 
di daerah itu. Agar Menteri Kehutanan RI dapat melihat keseriusan pemerintah daerah mengusulkan 
perubahan atas kebijakan yang sebelumnya diterbitkan. 

 

 


