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Abstract
The species of iron wood or locally known as ulin/tahas, is recognized as strong and durable. This study aims to provide information
about condition and corelation of iron woods in natural forests of
Tau Lumbis area, including its utilization and conservation through
local knowledge of Dayak Akolod and Tagol tribes. The study was
conducted in natural forests in Kabungolor and Kabalob (North
Kalimantan). It used a plot and selected ulin tree as the midpoint of
the plot. Each trees with diameter >10 cm in the plot were measured
for its stem circumference at ±1.3 m from the ground. There were
13 individuals/ha of ulin trees in Kabalob plot and 25 individuals/
ha of ulin trees in Kabungolor plot (an average of ±19 individuals/
ha). Based on the density measurements, there were no correlation
between ulin tree and other trees species in the two locations. The
iron woods were used for various needs from generation to generation by the Dayak Akolod and DTagol tribes without paying much of
attention to its conservation.
Keywords: Autecologi, Local wisdom, Ulin, North Borneo, Tau
Lumbis

Kata kunci:

Abstrak

Autekologi
Kearifan lokal
Ulin
Kalimantan Utara
Tau Lumbis

Jenis kayu ulin/tahas (Eusideroxylon zwageri Teijsm. & Binn.)
sangat kuat dan awet. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi
kondisi dan korelasi ulin dengan tumbuhan lainnya di hutan sekitar
Tau Lumbis, termasuk pemanfaatan dan perlindungannya sebagai
kearifan oleh suku dayak Akolod dan Tagol. Penelitian dilakukan
di hutan alami Kabalob dan Kabungolor (Kalimantan Utara).
Penelitian menggunakan petak dan dipilih satu pohon ulin sebagai
titik tengah petak. Setiap pohon dalam petak diukur lingkar batang
pada ±1,3 m dari permukaan tanah (diameter > 10 cm). Terdapat
13 individu/ha di Kabalob dan 25 individu/ha ulin di Kabungolor
(rata-rata ±19 individu/ha). Berdasarkan kerapatan, ulin di dua
lokasi tidak memiliki korelasi dengan tumbuhan lain di sekitarnya.
Ulin oleh suku dayak Akolod dan Tagol (Tau Lumbis) dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan secara turun-temurun, dengan tidak
memerhatikan konservasinya.
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PENDAHULUAN
Salah satu jenis tumbuhan bernilai penting
di kawasan hutan alam tropis Indonesia
dari suku Lauraceae adalah Eusydexroxilon
zwageri Teijsm. & Binn. Sebutan jenis
ini di setiap daerah berbeda-beda, tetapi
nama umum disebut kayu ulin atau kayu
besi. Menurut bahasa suku Dayak Tagol
dan Akolod di Tau Lumbis, NunukanKalimantan Utara disebut tahas.
Pemanfaatan kayu ulin secara ekonomi
bernilai sangat tinggi, pada tahun 1972 kayu
ulin sudah termasuk salah satu jenis yang
dilindungi (Pertanian 1972). Sejak tahun
1978 kondisi ulin termasuk dalam katagori
terancam punah karena penebangan yang
tidak terkendali akibat diperdagangkan,
baik secara lokal maupun diekspor ke
beberapa negara, sehingga memacu
penebangan pohon secara besar-besaran
dan liar (Pradjadinata & Murniati 2014).
Jenis ulin memiliki regenerasi dan
persebaran di kawasan hutan alam sangat
lambat dan banyak hambatan, di antaranya
persentasi kelerengan kawasan hutan,
sehingga berpengaruh terhadap persebarannya (Soetrisno 2006). Pertumbuhan
ulin sangat lambat sehingga usaha budidaya komersial oleh pihak swasta maupun
perorangan kurang diminati, sedangkan
kebutuhan masyarakat terhadap kayu ulin
sangat tinggi, karena memiliki sifat yang
sangat kuat dan sangat awet. Menurut
Qirom (2006), pertumbuhan diameter ulin
pada tingkat semai hanya mencapai 0,1
cm per tahun (pertumbuhan horizontal)
dan pertumbuhan tinggi 3,4 cm per tahun
(pertumbuhan vertikal).
Menurut Martawijaya et al (1989);
Barly (2002); Pranata dan Suryoatmono
(2014) ulin digolongkan dalam kelas I
untuk tingkat kekuatan dan keawetannya,
sehingga memacu penggunaan dan
penebangan yang tidak terkendali. Melihat
kondisi tersebut International Union

for Conservation of Nature and Natural
Resouces (IUCN) menggolongkan dalam
Appendix II CITES, dan Red List Spesies
dengan kategori rawan (vulnerable
A1cd+2cd ver 2.3), artinya ulin di hutan
alam menghadapi risiko sangat tinggi
terhadap kepunahan dalam waktu yang
cepat (Heriyanto dan Subandiono
2003; Abdurachman 2012; IUCN 2012;
Pradjadinata. dan Muniarti 2014)
Proses regenerasi ulin secara alami
cenderung mengalami hambatan. Pada
saat ini populasi ulin di Sumatera sebagai
areal persebaran secara alami sangat sulit
untuk diperoleh, karena ketersediaan ulin
di hutan-hutan alam sudah jarang, langka,
bahkan memprihatinkan (Junaidah et al.
2006; Wahjono dan Imanuddin 2011;
Amhir 2010 in Pradjadinata at al 2017).
Populasi ulin di Kalimantan sebagai
lumbungnya mengalami penurunan yang
signifikan setiap tahunnya (Partomihardjo
1981; Sidiyasa dan Juliaty 2003) Penurunan
populasi ulin di hutan-hutan alami
(Sumatera dan Kalimantan) selain banyak
diakibatkan oleh penebangan liar, diakibatkan juga oleh pembukaan hutan-hutan alam
yang tidak terkendali untuk dikonversi
menjadi areal lainnya seperti untuk perkebunan, pertanian, dan prasaranaprasarana lainnya.
Komposisi dan struktur vegetasi pada
kawasan hutan alam sangat dipengaruhi
oleh beberapa faktor, termasuk jenis ulin
(autekologi jenis) di antaranya: iklim
lokal, curah hujan, sifat tanah, intensitas
cahaya, ketinggian lokasi, dan lain sebagainya (Mueller & Ellenberg 1974 dan
Kartawinata 2013). Di hutan-hutan alam
ulin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ekosistem keseluruhan.
Komposisi dan struktur vegetasi di setiap
ekosistem, khususnya di kawasan hutanhutan alam tropika tidak akan sama (berbeda), termasuk di sekitar areal tegakan
ulin di Tau Lumbis (Kalimantan Utara).
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Penelitian-penelitian khusus tentang
ulin telah banyak dilakukan oleh beberapa
peneliti, baik di hutan-hutan alam atau
di laboratorium-laboratorium percobaan
dengan berbagai objek penelitian. Hal
tersebut harus diapresiasi, karena semakin
banyak data yang terkumpul akan semakin
baik pula untuk menentukan suatu
kebijakan yang rasional dan terarah, yaitu
untuk menanggulangi dari kepunahannya.
Kerapatan ulin bervariasi, terendah di
sungai Lekawai-Jengonoi (Kalimantan
Barat), yaitu sebanyak 2,53 individu/
ha (Heriyanto dan Subiandono 2003).
Kerapatan ulin tertinggi terdapat di Kutai
(Kalimantan Timur), yaitu sebanyak 54
individu/ha (Pradjadinata dan Murniati
2014).
Selain dari berbagai kajian untuk
ulin perlu juga diungkap pemanfaatannya
oleh suku-suku di sekitarnya, karena
setiap daerah memiliki sistem pemanfaatan tumbuhan yang khas dan berbeda
dengan daerah lainnya, termasuk cara melindunginya sebagai kearifan lokal (local
wisdom). Sistem pemanfaatan secara
tradisional oleh masing-masing daerah/
suku umumnya berkaitan erat dengan
keanekaragaman tumbuhan di sekitarnya.
Pendekatan penduduk lokal terhadap
manajemen
pemanfaatan
tumbuhan
merupakan model jangka panjang dalam
menunjang kebutuhan hidup manusia
sehari-hari yang dilakukan secara turuntemurun (Redford dan Padoch
1992
dalam Swanson 1995). Selain itu,
manajemen sumber daya tradisional alami
mampu mempertegas hubungan yang
sangat erat antara sistem konservasi dengan
pemanfaatannya, dan ulin yang tersedia di
kawasan hutan-hutan alam saat ini hanya
terdapat pada areal yang jauh di pedalaman
termasuk di sekitar hutan-hutan Kabalob
dan Kabungolor, Tau Lumbis-Nunukan,
Kalimantan Utara (Alcorn 1994 dalam
Swanson 1995).

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi keadaan ulin dalam kesatuan
ekosistem ekologi (ekologi jenis), yang
merupakan bagian dari komposisi, struktur, dan asosiasinya dengan tumbuhan lain
di sekitarnya, khususnya di hutan alam
Kabalob dan Kabungolor (Tau Lumbis).
Selain mengungkap keadaan ekologi
ulin di atas, penelitian ini dikaitkan juga
dengan pemanfaatan oleh suku terdekat di
lokasi penelitian, yaitu suku Dayak Akolod
dan Tagol, termasuk upaya melindunginya.
Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang berguna
dalam upaya pelestarian, sebagai penunjang ilmu pengetahuan, khususnya tentang
jenis ulin/tahas di Tau Lumbis-Kalimantan
Utara.
METODE
Lokasi
Kawasan hutan alam di sekitar Tau Lumbis
termasuk hutan tropik dataran rendah.
Penelitian dilakukan di dua lokasi, yaitu
sekitar sungai Kabalob (lokasi I) dan
sekitar sungai Kabungolor (lokasi II).
Posisi geografis letak petak di Kabalob
pada titik 04o15.59.8’ lintang utara (LU)
dan 116o13.022’ bujur timur (BT) dengan
ketinggian ± 397 m dari permukaan laut
(dpl.), sedangkan di Kabungolor pada
posisi 04o15.44.0’ LU dan 116o12.012’ BT
dengan ketinggian 354 m dpl. Akses terdekat menuju ke dua lokasi ditempuh dari
kampung Tau Lumbis (Gambar 1). Lokasi
Kabalob ditempuh 7-8 jam dengan berjalan
kaki menyelusuri lereng perbukitan, sedangkan ke lokasi Kabungolor menggunakan
perahu kecil (ketingting) ditempuh 5-6 jam
apabila kondisi air sungai sedang normal.
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membentuk kotak berukuran 40 m x 40 m
(±0,16 ha). Pada petak tersebut kemudian
dibuat anak petak sebanyak 16 dengan
ukuran 10 m x 10 m (Gambar 2).
Seluruh pohon dalam petak berdiameter ≥10 cm diukur lingkar batang
setinggi ±130 cm dari permukaan tanah.
Pohon yang diukur diidentifikasi nama
ilmiah dengan mengumpulkan spesimennya. Data hasil penelitian dianalisis berdasarkan Cox (1967), Greig-Smith (1964),
dan Mueller-Ellenberg (1974); meliputi
dominansi relatif (DR), kerapatan relatif
(KR), frekuensi relatif (FR) dan nilai
penting (NP), dengan rumus:

Kondisi topografi di dua areal
penelitian secara umum berupa perbukitan berlereng yang bervariasi, mulai
landai sampai sangat curam dengan tanah
berwarna cokelat dan cokelat kehitaman.
Pada dua kawasan hutan tersebut secara
administratif pemerintahan termasuk desa
Tau Lumbis, kecamatan Lumbis Hulu,
kabupaten Nunukan-Kalimantan Utara.

DR=

Luas bidang dasar jenis
Luas bidang dasar seluruh jenis

×100% (1)

Kerapatan jenis
KR=
FR=

Kerapatan seluruh jenis
Kemunculan jenis
Keseluruhan kemunculan jenis

×100% (2)
×100% (3)

Nilai Penting (NP) = DR + KR + FR (4)

Analisis persentasi korelasi lokasi
dan korelasi antarjenis berdasarkan indek
similaritas (IS = %), yaitu menggunakan
data kerapatan dengan perangkat lunak
BioPro2. Kriteria menentukan perbedaan
mengacu pada Krebs (1978), yaitu:
1. Nilai IS <25% = sangat beda/tidak berkorelasi
2. Nilai IS = 25 s.d. 50% = beda/ada korelasi
3. Nilai IS = 50 s.d. 75% = mirip/berkorelasi
4. Nilai IS >75% = sangat mirip/sangat
berkorelasi

Metode pengumpulan data untuk
mengetahui informasi pemanfaatan ulin
oleh suku Dayak Akolod dan Dayak Tagol
diperoleh melalui wawancara dengan
beberapa narasumber secara langsung
berorientasi pada keterlibatan masyarakat
secara aktif dalam penelitian ini. Informasi
dari tokoh masyarakat dilakukan juga,
terutama dalam cara-cara melestarikan ulin
(Singarimbun dan Effendi 1995; Martin
1995).

Metode
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan petak. Sebelum peletakan petak,
terlebih dahulu dicari tumbuhan ulin yang
diameter ≥10 cm sebagai titik utama. Dari
pohon ulin diukur ±20 m ke utara dan ±20
m ke selatan, kemudian ±20 m ke barat dan
±20 m ke timur, sehingga letak pohon ulin
tepat berada di tengah-tengah petak yang
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(DR) dengan kerapatan relatif ±7.27 %
(KR), dan frekuensi relatif ±6,38% (FR).
Berdasarkan NP di lokasi Kabalob jenis
utama dikuasai Shorea parvifolia (NP =
39,21%) dari suku Dipterocarpaceae dan
jenis ulin menempati ranking dua dengan
NP sebesar ±29,44% (Tabel 3).
Komposisi tumbuhan di sekitar ulin
di Kabungolor (lokasi II) lebih tinggi dari
lokasi Kabalob, yaitu tercatat 39 jenis, 31
marga, dan 25 suku. Luas bidang dasar
keseluruhan ±3,31 m2 (±20,69 m2/ha)
dengan kerapatan 66 individu (±413
individu/ha). Kerapatan ulin di Kabungolor
lebih rendah dari Kabalob, yaitu dua
individu atau ±13 individu/ha (Tabel 1).
Dua individu ulin di Kabungolor
berdiameter ±15,61 cm dan ±16,56 cm,
dengan luas bidang dasar ±0,04 m2 (±0,25
m2 /ha). Jenis utama di Kabungolor dikuasai
Parashorea smythiesii (NP = 20,39%) dari
suku Dipterocarpaceae (Tabel 4). Nilai
penting ulin di Kabungolor 5,82% (DR =
1,23%, KR = 3,03%, dan FR = 1,56%). Nilai
penting ulin di Kabungolor (NP = 5,82%)
lebih rendah dari Kabalob (NP = 29,44%),
dan tidak termasuk dalam kategori sepuluh
jenis utama, karena menempati ranking 24
(tidak tercatat dalam Tabel 4).
Kerapatan ulin pada dua lokasi
(Kabalob dan Kabungolor) rata-rata tiga
individu (±19 individu/ha). Berdasarkan
pustaka, kerapatan ulin di beberapa
lokasi hutan alam Kalimantan kerapatannya bervariasi. Kerapatan terendah
terdapat di sungai Lekawai-Sungai
Jengonoi (Kalimantan Barat) sebanyak
2,53 individu/ha, dan kerapatan tertinggi
di Kutai, yaitu sebanyak 54 individu/ha
(Tabel 5). Berdasarkan sumber-sumber
tersebut kerapatan ulin di Tau Lumbis
(Kabalob dan Kabungolor) lebih tinggi dari lokasi sungai Lekawai-Sungai
Jengonoi, Labanan 1, Labanan 2, Samboja,
Sengayan, dan Sintang, tetapi lebih rendah
dari lokasi lainnya (Tabel 5).

Komposisi jenis tegakan tumbuhan di
sekitar ulin dengan luas petak ±0,16 ha
di hutan alam Kabalob (lokasi I) tercatat
ada 31 jenis, 27 marga, dan 20 suku. Luas
bidang dasar keseluruhan ±5,36 m2 (±
33,50 m2/ha) dengan kerapatan pohon 55
individu (± 344 individu/ha). Kerapatan
ulin di hutan Kabalob empat individu atau
±25 individu/ha (Tabel 1).
Tabel 1. Jumlah jenis, marga, dan suku hasil
penelitian di sekitar kayu ulin di hutan Kabalob
dan Kabungolor, Tau Lumbis, Kalimantan Utara
Lokasi

Jenis

Marga

Suku

Kabalob (I)

31

27

20

Kabungolor (II)

39

31

25

Jumlah

70

58

45

Rataan

35

29

22

Tabel 2. Luas bidang dasar, kerapatan pohon dan
kerapatan ulin diameter ≥10 cm di hutan Kabalob
dan Kabungolor, Tau Lumbis, Kalimantan Utara
Lokasi
I
II
Jumlah
Rataan

Luas bidang
dasar
0,16
Ha
ha
05.36
33.50
03.31
20,69
0,37
54.19
04.33
27.09.

Kerapatan
pohon
0,16
ha
ha
55
344
66
413
121
756
60.5
378

Kerapatan
ulin
0,16
ha
ha
4
25
2
13
6
38
3
19

Tabel 3. Sepuluh jenis utama diameter ≥10 cm hasil
penelitian di sekitar kayu ulin di lokasi Kabalob,
Tau Lumbis, Kalimantan Utara
Jenis

DR
(%)

KR
(%)

FR
(%)

NP
(%)

Shorea parvifolia
Eusideroxylon zwageri
Syzygium versteegii
Crypteronia sp.
Durio graveolens
Neonauclea purpurea
Palaquium sp.2
Palaquium sp.1
Prunus sp.
Knema laurina

27.37
15.79
12.27
1.99
10.91
1.17
1.17
0.98
0.91
6.55

5.45
7.27
5.45
10.91
1.82
7.27
5.45
5.45
5.45
1.82

6.38
6.38
2.13
6.38
2.13
6.38
6.38
6.38
6.38
2.13

39.21
29.44
19.85
19.28
14.85
14.83
13.01
12.82
12.75
10.5

Ket.: DR = dominansi relatif; KR = kerapatan
relatif; FR = frekuensi relatif; NP = nilai penting

Empat individu ulin di Kabalob,
yaitu berdiameter ±17,20 cm, ±54,46 cm,
±61,15 cm, dan ±61,46 cm dengan luas
bidang dasar ±0,85 m2 (±5.31 m2/ha). Nilai
dominansi relatif ulin sebesar ±15,79%
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Kalimantan merupakan sumber ulin
yang melimpah (dahulu), tetapi dari tahun
ke tahun selalu mengalami penurunan
yang signifikan (Sidiyasa & Juliaty 2003).
Kerapatan ulin di Kalimantan diperkirakan
tersisa sekitar 20% dibandingkan dengan
kondisi pada saat 40 tahun lalu. Kurokawa
et al (2001) dan Sidiyasa et al (2006)
menyatakan jenis ulin di hutan alam
Kalimantan yang berdiameter ≥20 cm
sangat sulit sekali ditemukan, karena
yang berdiameter ±10 cm sudah banyak
ditebang.

interaksi dari berbagai proses fisiologis,
sehingga pertumbuhan dipengaruhi oleh
keadaan lingkungan. Kesamaan komunitas
(index of similarity = IS) merupakan
parameter untuk membandingkan korelasi
di antara dua atau lebih pada ekosistem
tegakan hutan dengan menggambarkan
persentasi tingkat kesamaan yang ada di
areal tersebut.
Indek
similaritas
berdasarkan
kerapatan untuk jenis dan dianalisis bagi
dua lokasi Kabalob dan Kabungolor
untuk setiap jenisnya bervariasi. Hasil
analisis tersebut (Gambar 3) menunjukkan
bahwa, indikasi kondisi lingkungan sangat
berbeda (IS = 24,81%). Secara ekologi
plot pengamatan yang mempunyai indeks
similaritas yang rendah memberikan
indikasi bahwa komposisi jenis dan
kerapatan yang menyusun komunitas
tersebut relatif beda, karena apabila nilai IS
>75% dinyatakan relatif mirip atau sama.
Berdasarkan nilai yang dihasilkan (IS =
24,81%) bagi dua lokasi menunjukkan
cukup mewakili, karena ada perbedaan
lokasi yang cukup signifikan. Hal ini sangat
relevan dengan teori Kershaw (1973)
dan Clement (1978), yaitu bahwa setiap
ketinggian untuk komposisi fisiognomi
jenis dan kerapatan selalu memperlihatkan
kondisi lingkungan komunitas yang
berbeda.

Tabel 4. Sepuluh jenis utama diameter ≥10 cm
hasil penelitian di sekitar tegakan ulin dilokasi
Kabungolor, Tau Lumbis, Kalimantan Utara
Jenis

DR
(%)

KR
(%)

FR
(%)

NP
(%)

Parashorea smythiesii
Antidesma tomentosum
Urophyllum corymbosum
Syzygium versteegii
Buchanania arborescens
Saurauia sp.
Scaphium macropodum
Artocarpus lanceifolius

11.56
2.82
2.68
11.12
1.45
1.35
7.12
4.16

4.35
7.25
7.25
1.45
4.35
4.35
1.45
2.9

4.48
7.46
7.46
1.49
4.48
4.48
1.49
2.99

20.39
17.53
17.39
14.06
10.27
10.18
10.06
10.04

Polyalthia rumphii
Nauclea orientalis

1.07
6.87

4.35
1.45

4.48
1.49

9.89
9.81

Ket.: DR = dominansi relatif; KR = kerapatan
relatif; FR = frekuensi relatif; NP = nilai penting

Berdasarkan informasi Kompas (2010)
populasi ulin di Kalimantan Selatan
hanya tersisa tiga individu/0,2 ha (15
individu/ha), dan dijumpai di hutan alam
Asam - Asam - kabupaten Tanah Laut,
dan juga daerah sepanjang pegunungan
Meratus. Keadaan demikian bagi jenis
ulin sangatlah beralasan bahwa, CITES
memasukan dalam Appendix II karena
langka dan rentan punah sehingga
perlu penanganan yang serius dalam
mengatasinya.

Gambar 3. Persentasi dendrogram indek similaritas
(%) untuk kondisi lingkungan di hutan Kabalob dan
Kabungolor, Tau Lumbis, Kalimantan Utara.

Korelasi (Indek Similaritas)
Menurut Kramer dan Kozlowski (1979)
dalam Pamoengkas dan Prayogi (2011)
pertumbuhan merupakan hasil akhir
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Penjelasan perbedaan lokasi tersebut
di atas, yaitu Kabalob dan Kabungolor
menunjukkan semakin kecil persentase
nilai indeks similaritas, maka setiap jenis
yang dikorelasikan, semakin rendah
tingkat similaritasnya. Hal ini karena
adanya variasi kondisi lingkungan, baik
fisik, kimia, maupun interaksi antar-jenis
di wilayah tersebut, terutama oleh iklim
mikro, sehingga jenis yang hidup akan
bervariasi dengan kerapatan yang bervariasi pula, sehingga tergolong dalam
kategori rendah (beda). Fenomena ini akan
menjadi lain apabila kondisi lingkungan
relatif homogen pada dua atau lebih lokasi
yang dibandingkan. Barbour et al (1987)
mengemukakan bahwa kondisi mikrositus
yang relatif homogen akan ditempati oleh
individu dari jenis yang sama, karena jenis
tersebut secara alami telah mengembangkan mekanisme adaptasi dan toleransi
terhadap habitatnya, termasuk di hutan
alami Kabalob dan Kabungolor yang memperlihatkan persentase korelasi yang bervariasi (%). Loveless (1983) mengemukakan bahwa faktor lain yang menentukan
kehadiran suatu tumbuhan atau komunitas
tumbuhan tidak hanya mencakup kondisi
fisik dan kimia, tetapi juga hewan-hewan
pemakan buah sebagai agen penyebar yang
banyak memengaruhi kondisi tumbuhan di
sekitarnya.
Selain
ada
perbedaan
lokasi,
hubungan ulin dengan jenis lain yang
terdata berdasarkan analisis klaster dengan
menggunakan kerapatan setiap jenis pada
dua lokasi Kabalob dan Kabungolor memperlihatkan berbeda-beda. Kondisi ulin di
dua lokasi memperlihatkan tidak memiliki
kesamaan korelasi atau asosiasi dengan
jenis lainnya, bahkan sangat menjauh
dengan nilai indeks similaritas 0%. Pada
Gambar 4 asosiasi tertinggi di Kabalob
dimiliki jenis Sloetia elongata dengan jenis
Baccaurea macrocarpa (IS = 95%), diikuti
jenis Scaphium macropodum dengan jenis

Ochanostachys amentacea (IS = 93%).
Kemudian pada Gambar 5 menunjukkan
korelasi tertinggi di Kabungolor dimiliki
jenis Shorea sp. dengan Ardisia sp. dan
Scaphium macropodum dengan Artocarpus
elastica (IS = 97%).
Struktur dan kompisisi tumbuhan
di hutan alami Kabalob dan Kabungolor
merupakan kondisi maksimal (klimak)
hasil dari adaptasi dengan lingkungan dan
memperlihatkan hasil berbeda dan bervariasi. Perbedaan ini banyak faktor yang
dapat memengaruhi hasil tersebut, salah
satunya kondisi lingkungan (habitat)
seperti; kelembaban, pH tanah, ketingian
lokasi, suhu, unsur hara, dan intensitas
cahaya (iklim mikro), sehingga itu menghasilkan ukuran, kerapatan, dan kelimpahan jenis yang bervariasi, sehingga
nilai persentasi setiap jenis akan berbeda
pula.
Jenis ulin dalam satu tahun pertumbuhannya kurang satu cm, dan pada
usia ±40 tahun diameter batang ulin hanya
mencapai ±36 cm, sehingga diperkirakan
pada usia ±100 tahun diameter kayu ulin
hanya bisa mencapai ±50 cm (Sidiyasa at
al 2013). Menurut Qirom (2006) pertumbuhan diameter batang bagi ulin tingkat
semai/sapling hanya mencapai 0,1 cm per
tahun dengan pertumbuhan tinggi total
±3,4 cm/tahun. Kondisi inilah yang dimungkinkan kurang diminati oleh
masyarakat dan pengusaha atau swasta
untuk budidaya ulin secara komersial
karena pertumbuhannya sangat lamban,
sehingga kurang menguntungkan secara
ekonomi.
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Gambar 4. Dendrogram indek similaritas (%) di sekitar tegakan ulin hutan Kabalob Tau Lumbis, Kalimantan
Utara.

Gambar 5. Dendrogram indek similaritas (%) di sekitar tegakan ulin hutan alami Kabungolor, Tau Lumbis,
Kalimantan Utara
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Pemanfaatan dan Perlindungan
(Kearifan Lokal)

panggung dari kayu ulin terutama di lokasi
pinggiran sungai atau rawa, karena hanya
kayu ulin yang mampu bertahan lama
(Wahjono dan Imanuddin 2011).

Setiap tumbuhan tidak hanya untuk
dilindungi secara mutlak, tetapi harus
juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kebutuhan masyarakat tetapi harus
berkesinambungan. Selain menentukan
status konservasi suatu jenis perlu juga
diketahui manfaat, potensi, penyebaran,
dan regenerasinya, termasuk ulin di Tau
Lumbis. Waluyo (2002) mengemukakan
konservasi secara luas diartikan sebagai
upaya pemanfaatan yang berkelanjutan
(use, developed and save). Upaya untuk
konservasi dari masyarakat Tau Lumbis
untuk melindungi tumbuhan lokal
dari kelangkaan bahkan sampai punah
termasuk jenis ulin kurang mendapat
perhatian (tidak peduli). Hal ini karena
keterbatasan pengetahuan dan lebih
mengandalkan pada keadaan hutan-hutan
alam di sekitarnya, meskipun untuk memperoleh kayu ulin sudah sangat jauh dari
tempat tinggal.
Berdasarkan informasi masyarakat
di sekitar Tau Lumbis kayu ulin telah
diperdagangkan, tetapi hanya sebatas
antar-tetangga. Kayu ulin di Tau Lumbis
digunakan untuk rumah, mulai dari tiang
sampai pasak dan merupakan aktivitas
budaya yang mengakar. Masyarakat Tau
Lumbis menggunakan kayu ulin untuk
membangun rumah, dan belum ada kayu
yang bisa dijadikan pengganti bahan utama
tersebut. Begitu juga untuk peti mati sangat
mutlak digunakan karena terkait dengan
tradisi dan kepercayaan yang melekat
pada masyarakat Dayak. Kepercayaan
tersebut juga dilaporkan di Cina, yakni
kayu ulin dipergunakan untuk bahan baku
peti mati (Unep-wcmc 2014). Menurut
Sidiyasa (2011) kayu ulin memiliki nilai
khusus yang tidak terpisahkan dari budaya
dan ritual tradisional masyarakat Dayak.
Masyarakat di Sumatera dan Kalimantan
mempunyai budaya membuat rumah

Tabel 5. Kerapatan ulin dari hasil penelitian di
beberapa hutan alam Kalimantan
No

Lokasi

1

Kutai (Kalimantan Timur)

2

Muara Teweh
(Kalimantan
Tengah)
Sepaku (Kalimantan Timur)
Samboja (Kalimantan Timur)
Setulang (Kalimantan Utara)
Lempake (Kalimantan Timur)

3
4
5
6

Kerapatan (ha)
54

Sumber

52

Susilo & Riswan 1987
dalam Pradjadinata
dan Muniarti 2014
Sidiyasa et al 2013

41

Sidiyasa et al 2013

40,06

Iriyanto et al 2013

38

Sidiyasa et al 2013

33

Riswan 1987 dalam
Pradinata & Muniarti
2014
Yusliansyah et al 2004
dalam Pradinata &
Murniati 2014

7

Sebulu (Kalimantan Timur)

18,81

8

Sintang (Kalimantan Barat)

17

9

Sengayan (Kalimantan Utara)

15,38

10

Labanan
1
(Kalimantan
Timur)

9,71

Noor’an 2006 dalam
Pradjadinata & Murniati 2014

11

Samboja (Kalimantan Timur)

9,7

Iriansyah
2006

12

Labanan
2
(Kalimantan
Timur)

5

Abdurahman
&
Saridan 2006 dalam
Pradjadinata & Murniati 2014

13

S u n g a i
Lekawai-Sungai Jengonoi
(Kalimantan
Barat)

2,53

Heriyanto Subiandono 2013

Sidiyasa 1995 dalam
Pradjadinata & Murniati 2014
Sidiyasa at al 2006

&

Rayan

Dikerenakan populasi ulin di hutan
alam Tau Lumbis sudah menurun dan
mulai kesulitan terutama yang berukuran
lebih besar dekat dengan pemukiman,
dari beberapa informan diketahui bahwa
telah ada warga Tau Lumbis yang telah
menggunakan kayu lain sebagai pengganti
ulin, yaitu untuk pondok di ladang dan
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peti mati dengan menggunakan kayu lain
yang sebagian besar dari suku meranti
(Dipterocarpaceae). Informasi ini dikarenakan kepercayaan mereka (Suku Dayak
Akolod dan Dayak Tagol) ada yang sudah
beralih menganut agama lain.
Selain di Tau Lumbis beberapa daerah
di Kalimantan, kayu ulin umumnya digunakan untuk berbagai kebutuhan,
seperti tiang-tiang dan lantai-lantai rumah
terutama yang berada di pinggiran sungai.
Kayu ulin juga digunakan untuk
jembatan-jembatan penyeberangan yang
belum dipermanenkan dan dermagadermaga sungai (Heyne 1987).
Tumbuhan ulin tidak saja sekadar
bernilai ekonomi tinggi, dari beberapa
pustaka lainnya dapat juga dijadikan
sebagai obat, dan ada tiga bagian yang bisa
dimanfaatkan di antaranya daun muda,
esktrak biji, dan buah (Sidiyasa at al
2006). Akan tetapi masyarakat Tau Lumbis
belum memanfaatkan kayu ulin untuk
bahan pengobatan.

disampaikan agar masyarakat
kesadaran untuk melindunginya.

ada
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