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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ulin (Eusideroxylon zwageri) merupakan salah satu jenis pohon asli 

Kalimantan yang mempunyai nilai sosial, budaya dan ekonomi yang tinggi. 

Penggunaan kayu ulin telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu oleh masyarakat 

asli Kalimantan sebelum digunakan secara meluas dan intensif oleh masyarakat 

modern untuk keperluan konstruksi ringan sampai dengan berat 

(Yusliansyah,2010).  

Kayu ulin merupakan kayu yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

masyarakat Kalimantan khususnya Balikpapan. Pemakaian ini sudah berlangsung 

sejak dulu kala sebelum masuknya teknologi modern. Kayu ini erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari bahkan sampai sekarang, terlebih lagi untuk 

kehidupan masyarakat adat Suku Dayak.  

Koesnadi (2006) juga mengatakan bahwa bagi orang Paser, ulin bukan 

saja memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai magis. Kayu ini digunakan oleh 

masyarakat adat Suku Dayak untuk keperluan sehari-hari hingga keperluan ritual 

dalam hal kepercayaan mereka beribadah. Keterkaitan ini semakin terlihat denan 

adanya peraturan yang mewajibkan setiap komunitas untuk menanam baik 1-2 

pohon tiap keluarga. Pohon ini tidak boleh ditebang hingga usia yang ditetapkan 

oleh kepala suku setempat. 

Kalimantan merupakan habitat asli dari pohon ulin, termasuk wilayah 

Kalimantan Timur khususnya Balikpapan. Populasi pohon ulin dahulu sangat 
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melimpah, namun semenjak terjadi pembabatan besar-besaran yang terjadi pada 

tahun 1952-1970an, sebagian besar hutan di Kalimantan khususnya Balikpapan, 

dibabat habis oleh perusahaan korea dengan maksud pembukaan lahan. Hingga 

kini yang tersisa hanyalah pohon-pohon yang berdiameter kecil termasuk pohon 

ulin, namun dibeberapa titik masih dapat ditemui limbah hasil penebangan pohon 

ulin di Balikpapan (Abdurachman, 2011). 

Menurut data pemerintah, Balikpapan merupakan daerah yang memiliki 

wilayah 85% berbukit-bukit serta 15% berupa daerah datar yang sempit yang 

berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai kecil serta pesisir pantai. Untuk 

ukuran kota kecil, Balikpapan cukup banyak dialiri sungai, total sebanyak 19 buah 

sungai yang sebagian dari sungai-sungai ini mempunyai peranan penting bagi 

penduduk kota Balikpapan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan air minum 

dan sarana transportasi. Hal ini membuat masyarakat Balikpapan mempunyai 

banyak pemukiman di daerah pesisir sungai maupun laut, dan sebagian besar 

rumah pesisir di atas air menggunakan kayu ulin sebagai bahan dasar 

pembangunan konstruksi rumah maupun jalan raya. 

Pohon ulin merupakan salah satu tanaman hutan yang membutuhkan 

waktu cukup lama, baik untuk ukuran tinggi maupun diameter. Rata-rata 

pertumbuhan tanaman ulin muda adalah 0,95cm/tahun dalam kondisi lingkungan 

yang baik, namun pertumbuhannya melambat seiring dengan bertambahnya umur 

tanaman (Soerianegara & Lemmens, 1993). Lebih lanjut dilaporkan bahwa pada 

umur 40 tahun maksimum diameter kayu yang dicapai adalah 36 cm dan 
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kemungkinan membutuhkan 100 tahun untuk mencapai diameter kayu 50 cm 

(Panjaitan, 2013) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran populasi yang dilakukan di 

Taman Nasional Kutai diketahui bahwa potensi ulin sebesar 45 pohon per ha. Jika 

dibandingkan dengan studi yang dilakukan Susilo dan Riswan (1987) dilaporkan 

bahwa potensi ulin di Taman Nasional Kutai adalah 54 pohon per ha, maka dalam 

waktu dua dekade telah terjadi penurunan potensi sebesar sembilan pohon per ha 

atau 17%.  

Data di KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Samboja 

ditemukan hal yang sebaliknya, dimana potensi ulin adalah 17,5 pohon per ha, 

meningkat 80% dari potensi empat tahun sebelumnya sebesar 9,7 pohon per ha 

yang dilaporkan oleh Iriansyah dan Rayan (2006). Beberapa sumber melaporkan 

potensi ulin di beberapa daerah di Indonesia dan kondisi tegakan alam ulin di 

Sumatera Bagian Selatan Potensi ulin terkecil dilaporkan oleh Abdurachman dan 

Saridan (2006), yaitu hanya lima pohon per ha di Hutan Alam Labanan, 

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sidiyasa (2013) melaporkan bahwa potensi 

ulin sebagai pohon induk di alam tergolong rendah, yakni berkisar antara 22,11% 

hingga 32,30% dari populasi yang ada. 

Eksploitasi yang tidak terkendali dan tidak mempertimbangkan aspek 

kelestarian menyebabkan pohon ulin mengalami penurunan populasi yang sangat 

mengkhawatirkan, sehingga dimasukkan dalam kategori vulnerable (VU) oleh 

IUCN (2011). Selain itu, ulin juga telah dievaluasi untuk dimasukkan dalam 
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Appendix II CITES. Oleh karena itu, konservasi sumberdaya genetik dan 

budidaya terhadap pohon ulin perlu dilakukan (Prastyono, 2014). 

Adapun penjelasan mengenai pengawasan kelestarian sumber daya alam 

telah dijelaskan dan diatur dalam pasal 3 UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi 

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa konservasi sumber daya alam 

hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian 

sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan 

manusia. Langkah yang semestinya dilakukan kemudian dijelaskan dalam pasal 

selanjutnya, yakni pasal 5 (ayat 1) dengan cara perlindungan sistem penyangga 

kehi dupan, (ayat 2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa 

beserta ekosistemnya serta (ayat 3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alami 

hayati dan ekosistemnya. 

Beberapa uraian di atas semakin menguatkan bahwa ulin tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupan masyarakat Kalimantan khususnya kota Balikpapan. 

Namun sebagian besar penggunaan kayu ulin ini tidak memperhatikan aspek 

kelestarian dari pohon indukan, sehingga jumlah pohon ulin semakin lama 

semakin menurun. Dikarenakan semakin menurunnya jumlah ulin di Kalimantan, 

maka perlu adanya kesadaran masyarakat untuk sama-sama melestarikannya, baik 

itu dari kalangan pembudidaya, masyarakat awam, pemerintah, orang tua hingga 

anak-anak. 

Konservasi pada pohon ulin bukan berarti melarang peredaran ulin secara 

keseluruhan maupun menghentikan penggunaan pohon ulin dalam kehidupan 
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sehari-hari, melainkan tetap memanfaatkan pohon ulin dengan memperhatikan 

keseimbangan antara perlindungan dengan pemanfaatannya. Karena telah 

diketahui bersama bahwa ulin merupakan pohon dengan nilai kearifan lokal cukup 

tinggi, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya hingga keagamaan masyarakat 

tradisional. Sehingga pemanfaatan kayu ulin ini tetap dilakukan dengan tidak lupa 

mengedepankan perlindungan yang seimbang terhadap keberadaan pohon ulin. 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui cara pembudidayaan pohon ulin dengan baik 

dan bagaimana peran masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga kelestarian 

pohon ulin tersebut dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dari kota 

Balikpapan. Oleh sebab itu penelitian ini dikembangkan dalam judul Konservasi 

Tanaman Ulin (Eusideroxylon zwageri) oleh Masyarakat Kota Balikpapan 

sebagai Sumber Belajar Biologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

a. Bagaimana pemanfaatan kayu ulin oleh masyarakat adat Suku Dayak dan 

masyarakat umum kota Balikpapan? 

b. Bagaimana upaya budidaya terhadap pohon ulin meliputi pembibitan, 

penanaman, pemeliharaan dan peran pemerintah maupun perorangan dalam 

menjaga populasi pohon ulin dari kepunahan? 

c. Bagaimana hasil penelitian konservasi tanaman ulin (Eusideroxylon zwageri) 

diterapkan sebagai sumber belajar Biologi dalam bentuk buku? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah. 

a. Untuk mengetahui pemanfaatan kayu ulin oleh masyarakat adat Suku Dayak 

dan masyarakat umum kota Balikpapan. 

b. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap pohon ulin meliputi 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan peran pemerintah maupun 

perorangan dalam menjaga populasi pohon ulin dari kepunahan. 

c. Untuk menerapkan hasil penelitian konservasi tanaman ulin (Eusideroxylon 

zwageri) sebagai sumber belajar Biologi dalam bentuk buku. 

 

1.4  Manfat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam 

bidang ilmu Biologi konservasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran Biologi 

konservasi maupun kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan budidya 

berupa pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi peserta didik 

mengenai konservasi baik dari segi pemanfaatan maupun konservasi 
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budidaya dalam bidang pelestarian pohon ulin yang erat kaitannya dengan 

kehidupan masyarakat Balikpapan.  

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat tentang 

konservasi meliputi manfaat kayu ulin dalam kehidupan sehari-hari baik 

masyarakat kota Balikpapan  maupun masyarakat Suku Dayak, serta memberi 

pengetahuan pentingnya melestarikan keberadaan pohon ulin. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Balikapapan dengan subjek studi adalah 

narasumber yang mengetahui segala informasi mengenai ulin dan objek studi 

berupa temuan lapang terkait pohon ulin meliputi budidaya dan pemanfaatan. 

b. Parameter yang diamati adalah parameter konservasi budidaya yang meliputi 

proses pemilihan biji, cara pembibitan, pemindahan benih hingga 

pemeliharaan dan parameter konservasi pemanfaatan pohon ulin di kota 

Balikpapan baik oleh masyarakat adat maupun masyarakat kota secara umum. 

c. Lokasi pengumpulan informasi dilakukan di kota Balikpapan dan 

berkembang secara spefisik berdasarkan rekomendasi narasumber. 

d. Bahan ajar yang dibuat berupa buku yang berisikan informasi mengenai 

konservasi ulin dengan tujuan edukasi bagi masyarakat umum. 
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1.6 Definisi Istilah 

a. Konservasi merupakan sebuah kesinambungan antara penelitian, pemanfaatan 

dan perlindungan. Untuk menentukan status konservasi suatu jenis perlu 

diketahui manfaat, potensi, penyebaran dan status regenerasinya (Sukaesih & 

Murtiani, 2014). 

b. Tanaman Ulin (Eusideroxylon zwageri) merupakan salah satu tumbuhan asli 

Indonesia yang dapat ditemukan di sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan, 

Malaysia dan beberapa pulau di Philipina (Soerianegara & Lemmens, 1994) 

c. Balikpapan merupakan daerah pesisir yang memiliki wilayah 85% berbukit-

bukit serta 15% berupa daerah data yang sempit. Kota ini berada di daerah 

pesisir timur Kalimantan yang langsung berbatasan dengan Selat Makassar, 

memiliki teluk yang dapat dimanfaatkan sebagai pelabuhan laut komersial 

dan pelabuhan minyak (Profil Kota, 2005). 

d. Sumber belajar merupakan berbagai sumber baik yang berupa data, orang dan 

wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajarnya (Sudjarwo, 1989). 


