Air Terjun di hilir Aek Bulu Boltak dan Aek Marulak di Tapanuli Utara

Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) merupakan organisasi nir-laba
yang didirikan pada tahun 2000. YEL adalah lembaga yang peduli
pada masalah pelestarian alam dan pengembangan masyarakat.
YEL bersama mitra lain, khususnya PanEco Foundation dari Swiss,
mengembangkan Program Konservasi Orangutan Sumatra (Sumatran Orangutan Conservation Programme - SOCP).
Alamat:
Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)/PanEco/SOCP
Jl KH Wahid Hasyim no 51/74, Medan 20154
Sumatra Utara
Telp: 061 4514 363, 4514 360; Fax: 061 4514 749

Visi YEL: Melestarikan Lingkungan dengan manfaat berkelanjutan
bagi masyarakat.
Misi YEL: Bekerja untuk kelestarian lingkungan hidup dengan manfaat berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan
misi ini, YEL menggunakan pola pendekatan partisipatif, solusi yang
berdasarkan ilmu pengetahuan dan kepentingan manusia.
Dokumen ini disusun berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah ketiga Kabupaten Tapanuli, Walhi Sumatera Utara, dan DPD RI.

Kutipan yang disarankan:
Fredriksson G.M. and G.Usher, 2017. Menuju Pengelolaan Lestari
Ekosistem Batang Toru (Edisi III). 16 hal, diterbitkan oleh Yayasan
Ekosistem Lestari

Edisi III diterbitkan di Medan, November 2017
oleh Yayasan Ekosistem Lestari / PanEco

Lokasi dan Kondisi Umum
Ekosistem Batang Toru, yang juga disebut “Harangan Tapanuli”,
dengan luas total sekitar 150.000 ha terletak di ketiga Kabupaten
Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Dari luas tersebut, hampir
142.000 ha merupakan hutan primer yang tampak hijau tua di
citra satelit di peta. Selebihnya adalah kawasan terdegradasi
yang perlu direhabilitasi sekaligus membangun koridor antar
blok-blok hutan yang telah terpisah.
Sekitar 61,0% dari hutan primer terdapat di Kabupaten Tapanuli
Utara, 29,7% di Tapanuli Selatan, dan 9,3% di Tapanuli Tengah.
Titik terendah adalah 133 m di atas permukaan laut (dpl)
namun sebagian besar hutan berada di atas 850 m dpl dengan
kecuraman yang tinggi. Titik tertinggi adalah 1909 m dpl di
Dolok Lubuk Raya. Karena variasi ketinggian tersebut, tipe
hutan yang ditemukan juga beragam, mulai dari hutan hujan
tropis dataran rendah, hingga hutan berlumut di dataran tinggi.
Curah hujan sangat tinggi di Ekosistem Batang Toru. Pada tahun
2016 tercatat 4.879 mm hujan di Stasiun Monitoring Flora dan
Fauna Batang Toru.

Luas Hutan di Ekosistem Batang Toru (ha)
Tapanuli Selatan

Tapanuli Tengah

Tapanuli Utara

Total

Luas

42.093

13.207

86.477

141.747

%

29,7%

9,3%

61,0%

100%

Catatan: Di luar hutan primer di Ekosistem Batang Toru masih terdapat sekitar 10.000 ha
lahan Hutan Lindung atau Cagar Alam yang sudah tergradasi / terdeforestasi. Wilayah
tersebut perlu direhabilitasi secara kolaboratif dengan masyarakat.
Hutan berlumut di punggung gunung di Ekosistem Batang Toru

Ekosistem Batang Toru
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Keistimewaan Flora dan Fauna

Orangutan Tapanuli ternyata unik dan menjadi spesies tersendiri
Orangutan merupakan salah satu dari “kera besar” dan hanya ditemukan di Asia
Tenggara. Tadinya mereka dibagi dalam dua spesies yaitu orangutan Kalimantan
(Pongo pygmaeus) dan orangutan Sumatera (Pongo abelii). Orangutan di Ekosistem
Batang Toru baru ‘ditemukan’ di akhir tahun 1990-an dan merupakan satu-satunya
populasi orangutan di sebelah selatan Danau Toba di Sumatera. Ternyata populasi ini

Orangutan Tapanuli yang masih muda sedang ayunkan pohon untuk pindah lokasi

sangat unik: studi terkini (Nater et al.
2017) menemukan bahwa orangutan
yang ada di Batang Toru berbeda secara genetika, morfologi, dan perilaku
sehingga dinyatakan sebagai spesies
tersendiri dengan nama ‘Orangutan
Tapanuli’ dan nama latin ‘Pongo tapanuliensis’. Mereka dianggap sebagai
‘nenek moyang’ dari semua jenis orangutan.
Peta di atas memperlihatkan hubungan genetika antara semua populasi
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Orangutan jantan dewasa sedang istirahat

orangutan yang ada di dunia. Bulatan biru muda di kanan bawah (di lingkaran merah)
adalah orangutan yang ada di Ekosistem Batang Toru, dan terlihat bahwa mereka
tergolong jauh dari yang lain.
Diperkirakan bahwa jumlah Orangutan Tapanuli di Ekosistem Batang Toru hanya
sekitar 800 individu. Mereka sangat lambat berkembangbiak: betina punya anak
pertama di umur 15 tahun, dengan jarak antar melahirkan anak sekitar 8 atau 9
tahun, dan mereka terbagi dalam beberapa blok hutan yang saat ini terpisah. Maka
penyambungan kembali populasi tersebut akan sangat penting untuk pelestarian
dan untuk menghindari kawin silang (inbreeding).
Jumlah populasi kecil ini berarti bahwa Orangutan Tapanuli adalah spesies kera besar
yang paling langka dan paling terancam di dunia. Spesies khas Tapanuli ini sangat
rentan terhadap gangguan sehingga seluruh sisa habitatnya perlu dilindungi.

Foto hasil camera trap: beruang madu, tapir, dan harimau sumatera di Ekosistem Batang Toru

Satwa dan tumbuhan lain yang menarik

Upaya pemotretan satwa dengan camera trap menghasilkan banyak foto satwa
lain yang langka dan menarik di Ekosistem Batang Toru seperti harimau sumatera
(Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), tapir (Tapirus indicus)
dan berbagai jenis lain, termasuk burung kuau (Argusianus argus).

Kadal tanpa kaki: Dopasia sp. jenis
yang sangat langka dan unik

© Chairunas

Melalui observasi langsung juga
ditemukan jenis lain yang unik,
seperti sejenis kadal tanpa kaki
bernama Dopasia sp. yang hanya
sekali sebelumnya ditemukan
di pulau Sumatera, yaitu hampir seabad yang lalu di Sumatera
Barat.
Foto hasil camera
trap: burung kuau
jantan sedang menari di depan dua
betina.

Tumbuhan parasit Rhizanthes infanticida

menarik seperti tanaman parasit dari keluarga
Balanophoraceae. Juga ditemukan Rafflesia cf.
micropylora-gadutensis, jenis bunga bangkai yang
Peneliti lokal di Ekosistem Batang Toru
sangat langka dengan ciri dari dua jenis yang dari
sebelah utara dan selatan dari Ekosistem Batang Toru.
Sejak tahun 2006 dikembangkan Stasiun Pemantauan Flora dan Fauna di Ekosistem
Batang Toru yang menjadi sebuah pusat penelitian Hutan Sumatera Utara. Telah ada
berberapa mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor
yang menyelesaikan tesis mereka berdasarkan penelitian di Ekosistem Batang Toru.
Bunga bangkai Rafflesia cf micropylora-gadutensis, tumbuhan sangat yang langka di Ekosistem Batang Toru

Selain keanekaragaman
satwa dan burung yang
tinggi, flora di Ekosistem
Batang Toru juga sangat menarik. Ekosistem
Batang Toru merupakan
mosaik yang terdiri dari
berbagai tipe hutan yang
berbeda. Telah ditemukan banyak jenis anggrek baru di pegunungan
terjal ini dan beberapa
jenis flora lain yang cukup
© J.Holden / Batang Toru
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Pentingnya DAS Ekosistem Batang Toru

Ekosistem Batang Toru merupakan hulu dari sembilan DAS dan mempunyai fungsi
yang sangat penting untuk menjaga penataan air di DAS tersebut. Yang paling nyata
adalah DAS Sipansihaporas dimana seluruh hulunya berada di Ekosistem Batang Toru
dan menjadi sumber air untuk PLTA berkapasitas 50 MW. Selain PLTA Sipansihaporas
terdapat 2 instalasi pembangkit listrik tenaga air di Aek Raisan, yang sumber airnya
juga dari Ekosistem Batang Toru.
Lebih dari setengah Ekosistem Batang Toru adalah bagian dari DAS Batang Toru, yang
merupakan DAS terluas di wilayah ini. Yang menarik dari DAS Batang Toru adalah
hampir seluruh hulu DASnya sudah merupakan lahan pertanian, sehingga hutan
yang ada di Ekosistem Batang Toru merupakan benteng terakhir untuk melindungi
fungsi DAS penting ini. Di DAS ini banyak usaha pertanian yang tergantung pada
air dari DAS ini seperti persawahan yang luas di lembah Sarulla (di antara blok barat
dan blok timur), serta perkebunan karet dan sawit di hilir. Saat ini direncanakan
pembangungan PLTA di sungai Batang Toru tepat di hutan dataran rendah yang
terakhir yang paling kaya keanekaragamannya. Apabila berlanjut, proyek ini akan
menggagalkan kesempatan terakhir untuk membangun koridor satwa antara blokblok ekosistem yang terpisah sehingga secara tidak langsung akan mengakibatkan
pemusnahan Orangutan Tapanuli dan beragam jenis langka lainnya.
Berbagai DAS lebih kecil di Tapanuli Tengah (DAS Tapus, DAS Badiri, DAS Pandan)
sudah dalam kondisi sangat kritis dengan tutupan hutan hanya 5-14%.
Bendungan PLTA Sipansihaporas 50MW
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Nilai Ekonomi Ekosistem Batang Toru

Lembaga PPB, UNEP, dalam laporannya “ Orangutan dan Ekonomi Pengelolaan
Hutan Lestari di Sumatera” membuat analisis nilai pemanfaatan lahan dengan
Ekosistem Batang Toru sebagai studi kasus khusus. Diprediksikan bahwa penjualan
carbon dengan program REDD dapat mengimbangi bahkan melebihi pendapatan dari
pemanfaatan lain seperti perkebunan sawit dan penebangan. Penghitungan tersebut
belum memasukkan nilai dari jasa lingkungan dan biaya yang harus ditanggung apabila
hutan hilang.
Jasa lingkungan tersebut meliputi:
• sumber air untuk masyarakat, pertanian dan industri;
• pencegahan longsor, banjir, erosi dan pendangkalan sungai;
• pengaturan iklim termasuk suhu udara;
• pembentukan dan penyuburan tanah;
• penyerbukan tanaman komersil seperti durian; serta
• potensi untuk pariwisata.
Air dari Ekosistem Batang Toru sangat penting bagi masyarakat di ketiga Kabupaten
Tapanuli, terutama untuk perkebunan, pertanian lahan basah dan keperluan rumah
tangga. Semua irigasi lahan sawah yang cukup luas di lembah Sarulla maupun
lokasi lain berasal dari Ekosistem Batang Toru. Kebun karet campuran menjadi mata
pencaharian utama masyarakat sekitar Ekosistem Batang Toru dan semua kebun ini
tergantung pada air dari hutan ini.

Sawah yang luas di kaki pegunungan Ekosistem Batang Toru

Tambang emas di Kecamatan Batang Toru

Pembangkit Listrik Panas Bumi di lembah
Sarulla

Ekosistem stabil dan DAS dengan tutupan hutan juga
akan sangat penting untuk pembangunan industri
Pembangkit Listrik Panas Bumi PLTP (Geothermal)
yang telah lama direncanakan di lembah Sarulla,
antara Blok Barat dan Blok Timur dari Ekosistem
Batang Toru. PLTP yang akan dibangun di lembah
Sarulla diperkirakan akan menghasilkan energi listrik
300 MW.
Pertambangan emas yang ada di Tapanuli Selatan
(Kec. Batang Toru) juga memerlukan air dari DAS
Batang Toru, khususnya dari Blok Barat.
Di bagian hilir dari Sungai Batang Toru telah dikembangkan perkebunan sawit yang cukup luas yang juga
memanfaatkan air dari sungai ini.

Pohon karet dengan getah di
Kecamatan Batang Toru

Seorang Ibu menanam padi,
lembah Sarulla, Tapanuli Utara

Perkebunan sawit di hilir sungai Batang Toru
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Kerentanan Ekosistem Batang Toru
Analisis Skoring berdasarkan SK Mentan 837, 1980

Sejak tahun 1980, telah ditetapkan beberapa kriteria dan faktor-faktor yang
diperhatikan dan diperhitungkan dalam kajian penentuan wilayah hutan yang harus
dilindungi. Sistem ini umumnya disebut “skoring”. Ketika diterapkan di Ekosistem
Batang Toru (untuk wilayah yang saat ini tidak masuk kategori “lindung”), ternyata
hampir 70% dari wilayah yang nir-lindung seharusnya berstatus hutan lindung (nilai
bobot >175). Tidak ada luasan wilayah yang tidak mengandung areal yang rentan.

Foto udara mikro-topografi terjal di wilayah Ekosistem Batang Toru blok Barat

Selain itu, apabila kita perhatikan beberapa wilayah yang topografinya (kelerengannya) dianggap cukup landai, ternyata sangat terjal apabila memperhatikan mikrotopografinya (yang tidak muncul di analisis kelerengan). Sebagai contoh, diperlihatkan selembar dari “Buku Keterangan Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Sibolga
dan Padang Sidempuan”, yang diterbitkan Puslittanag, di mana dapat dilihat bahwa
kawasan yang relatif landai (kelerengan 8 - 16%) ternyata mempunyai mikro-topografi yang terjal (extremely dissected) dengan banyak bukti erosi (extensive erosion).
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Mengingat bahwa Ekosistem Batang Toru sangat penting untuk menjaga fungsi DAS
yang penting untuk masyarakat dan industri di hilirnya, maka jelas bahwa perencanaan peruntukan hutan yang kaya ini harus mempertimbangkan semua kerentanan
lingkungan. Mungkin kita dapat belajar dari leluhur kita. Ternyata banyak pemukiman sekitar Ekosistem Batang Toru sudah sangat tua dan mereka tidak pernah ekspansi ke dalam hutan ini karena sudah memahami bahwa sesungguhnya tidak layak
untuk diganggu.

Profil dan Pendapat Masyarakat sekitar

Gula merah salah satu produk
andalan Ekosistem Batang Toru

Ada sekitar 133.000 jiwa yang tinggal di
sekitar Ekosistem Batang Toru. Lebih dari
2.800 masyarakat di 18 Kecamatan telah
diwawancara untuk mengetahui profil
sosio-ekonominya, pola pemanfaatan
sumber daya alam, serta pendapat dan
persepsi tentang hutan.

Di 12 kecamatan hampir semua penduduk adalah suku Batak yang tinggal di
pemukiman tua. Di 6 kecamatan lain (5 Seorang Nenek dengan dua anak cucu di Dusun
Nias (Badiri Pardomuan), Tapanuli Tengah
di Tapanuli Tengah dan 1 di Tapanuli Selatan), masyarakatnya lebih beragam suku dikarenakan kedatangan banyak perantau
selama 20 tahun terakhir, terutama dari pulau Nias.
Mayoritas masyarakat adalah petani dengan beberapa
produk andalan seperti karet,
kemenyan, dan buah-buahan
khususnya durian.
Sebagian besar masyarakat,
terutama masyarakat asli,
menganggap hutan sebagai
sumber air dan pencegah bencana alam.

Seorang Ibu menjual hasil kebun campur (buah
durian) di Sarudik, Tapanuli Tengah

Hampir semua
masyarakat
menginginkan
pengelolaan
hutan yang
lebih baik (lihat
grafik sebelah
kanan):

Jawaban untuk "Apa perlu ada pengelolaan hutan yang lebih
serius/nyata?"
3%
5%
92%

Sangat perlu/perlu
Tidak perlu
Tidak tahu

Sebagian besar masyarakat tergantung
pada sungai dan mata
air untuk memenuhi
kebutuhan air rumah
tangga, dan hanya
sedikit yang ada akses
ke air PDAM.
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Seorang Nenek bersedia diwawancarai peneliti sosek di Pahae, Tapanuli Utara

Ancaman

Saat ini ancaman terhadap Ekosistem Batang Toru berasal dari pembangunan industri, perambahan dan perburuan liar. Perambahan lebih banyak terjadi di bagian
barat dari Blok Barat dan dilakukan oleh pendatang. Pendatang tersebut banyak tergantung pada hasil perburuan untuk sumber proteinnya, sehingga beberapa jenis
satwa sasaran menjadi terancam dan fungsi penting ekologisnya bisa hilang. Pemasangan jerat juga mengancam banyak jenis karena sering menangkap jenis yang
langka dan dilindungi.
Ada pula potensi ancaman dari perencanaan yang tidak tepat, misalnya hutan primer masih berstatus Areal Penggunaan Lain terutama di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana 2 hamparan hutan primer yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati, termasuk Orangutan Tapanuli dan harimau Sumatera, belum dilindungi.
Bahkan dialokasikan untuk pembanguan infrastruktur PLTA besar. Selain itu, Tambang Emas Martabe milik P.T. Agincourt Resources sudah merencanakan perluasan
tambang ke Tor Ulula yang masih merupakan habitat Orangutan Tapanuli.

Pembukaan hutan di Lubuk Pariasan

Rencana PLTA akan berdampak besar

Peta kehilangan hutan primer (2001-2017) di
Ekosistem Batang Toru Blok Barat
Pembukaan hutan di Badiri

Tambang Emas di Batang Toru sudah
menghilangkan ratusan hektar hutan

Ekosistem Batang Toru
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Pengelolaan ke depan

Peta berikut memperlihatkan Fungsi Hutan di sekitar Ekosistem Batang Toru yang berlaku saat ini berdasarkan SK Menhut 579/2014. Dalam SK tersebut banyak wilayah
yang sebelumnya berstatus Hutan Produksi diubah fungsinya menjadi Hutan Lindung. Lebih dari 90% dari luas Ekosistem Batang Toru yang ada di Kabupaten Tapanuli
Utara dan Tapanuli Tengah sudah berstatus lindung. Berbeda dengan
Tapanuli Selatan dimana 34% wilayah Ekosistemnya masih berstatus
Hutan Produksi atau APL, termasuk wilayah yang sangat rentan dan
sangat penting untuk jenis-jenis terancam seperti Orangutan Tapanuli
dan harimau Sumatera.

Tebing yang terjal dalam hutan yang saat ini
berstatus “APL”

HL
CA
HP/T
APL
Total
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Tapanuli Utara Tapanuli Selatan
78.306
16.297
1.836
11.656
180
3.068
6.125
11.072
86.447
42.093

Tapanuli Tengah
12.704
0
0
503
13.207

Total
107.307
13.492
3.248
17.700
141.747

Lembah Sungai Batang Toru yang terjal, saat ini berstatus “APL”

Pengelolaan ke depan..... bersambung

Pada tahun 2014 Menteri Kehutanan telah mengesahkan perubahan status sebagian besar hutan produksi yang ada di Ekosistem Batang Toru menjadi Hutan Lindung. Tinggal beberapa wilayah APL berhutan primer yang seharusnya menjadi Kawasan Lindung yang perlu dikelola secara lestari. Selain itu, sudah terbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH untuk Kawasan Hutan di Sumatera Utara, termasuk Ekosistem Batang Toru. Dengan kesadaran bahwa Ekosistem Batang Toru
mempunyai nilai yang luar biasa baik dari segi jasa lingkungan maupun keanekaragaman hayati, saat ini ada peluang yang tinggi untuk menjadikan pengelolaan
Ekosistem Batang Toru sebagai contoh pengelolaan yang efektif, kolaboratif dan efisien. Yang dibutuhkan adalah visi dan dukungan untuk menciptakannya.

Strategi dan Prinsip Pengelolaan Ekosistem Batang Toru

Pengelolaan yang diimpikan adalah pengelolaan bersifat kolaboratif dan multi-pihak, dan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang sudah lama
berdomisili di sekitar hutan ini tanpa merusak nilai ekologis dari ekosistem ini. Akan diperlukan pendekatan akomodatif tanpa melepaskan prinsip-prinsip pelindungan
pada jasa lingkungan dan flora fauna yang kaya. Pendekatan akomodatif ini akan dapat menghasilkan zonasi atau “bloking” ekosistem yang mencapai keseimbangan
antara kebutuhan pelestarian dan tuntutan ekonomi masyarakat dengan
batas kepentingan yang jelas dan stabil. Ekosistem Batang Toru yang ada
Pemasangan plang batas kawasan hutan secara partisipatif di Paromaan, Tapanuli
saat ini sudah merupakan minimum yang seharusnya dipertahankan, bahkan
Tengah: salah satu kegiatan dalam sosialisasi batas Kawasan Hutan Negara, suatu
perlu diperluas melalui rehabilitasi wilayah yang sudah terdegradasi melalui
kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan YEL
program kolaborasi dengan masyarakat, termasuk pengembangan koridor
satwa antar blok hutan yang sudah terpisah.

Fokus utama kerja lembaga pengelolaan
kolaboratif (KPHL) Ekosistem Batang Toru akan
meliputi:
• Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan;
• Pengembangan sumberdaya manusia dalam mendukung pengelolaan;
• Pembinaan partisipasi masyarakat;
• Penataan kawasan [Bloking dan peninjauan potensi
Hutan Kemasyarakatan (HkM) dan Hutan Desa];
• Pemanfaatan kawasan [Ekowisata dll];
• Penelitian dan pengembangan;
• Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan secara kolaboratif.
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Orangutan jantan dewasa di Ekosistem Batang Toru
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