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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pohon Ulin 

2.1.1 Definisi Pohon Ulin 

Ulin (Eusideroxylon zwageri T et B) merupakan salah satu tumbuhan asli 

Indonesia yang dapat ditemukan di sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan, 

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

Tumbuhan ini menghasilkan kayu yang sudah lama dikenal memiliki mutu yang 

tinggi terutama kekuatan dan ketahanan kayunya terhadap berbagai kondisi 

alam,pelapukan dan serangan organisme perusak kayu (Dwi, 2014). 

Pohon Ulin merupakan salah satu dari kelompok kayu indah dimana kayu 

Ulin adalah kayu yang sangat berat dan paling awet di dunia. Ulin juga 

menghasilkan kayu yang sangat keras sehingga digolongkan ke dalam jenis kayu 

Kelas Awet tingkat I dan Kelas Kuat tingkat I di Indonesia. Keawetan kayu 

merupakan daya tahan terhadap serangan perusak kayu dari golongan biologi 

misalnya rayap sedangkan kekuatan kayu merupakan kemampuan kayu untuk 

menahan beban dan gaya yang mengenainya (Haygreen dan Bawyer, 1986).  

Ulin merupakan salah satu kayu perdagangan dunia yang dilindungi, 

tumbuh di hutan dataran rendah. Kayu ini memiliki banyak manfaat seperti untuk 

konstruksi berat, rumah, lantai, tiang listrik/telepon, perkapalan, dan sirap 

(Kartawinata dan Sastrapradja, 1977). 
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Kayu yang juga dikenal dengan nama kayu besi borneo ini menyebar di 

kawasan hutan Sumatera bagian selatan dan timur, Bangka-Belitung, Kalimantan, 

dan pulau-pulau kecil sekitarnya serta kepulauan Sulu dan Palawan, Filipina. Ulin 

Kalimanta umumnya ditemukan di sepanjang aliran sungai dan sekitar perbukitan, 

membentuk tegakan murni hutan primer dan sekunder, hingga ketinggian 500 m 

dpl, terutama pada tanah-tanah yang berpasir dan berdrainase baik (Hidayat, 

2003).  

Klasifikasi pohon ulin menurut J. Schulze-Motel (1963) adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophytha 

Sub divisi : Angiospsermae 

Kelas  : Monocotyl 

Ordo  : Ranales 

Family  : Lauraceae 

Genus  : Eusideroxylon 

Species : Eusideroxylon zwageri 

2.1.2 Biji dan Pembibitan Pohon Ulin 

Tanaman kehutanan pada umumnya dikatakan siap untuk ditanam dengan 

salah satu kriterianya media dikatakan kompak. Metode tesnya dengan cara 

diangkat bibitnya dan tetep tidak terlepas dari polybag. Namun metode ini tidak 

bisa diterapkan pada bibit ulin, karena pada dasarnya ulin tidak bisa digemburkan 

meskipun akarnya banyak, sehingga tidak perlu media yang terlalu baik, karena 
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cadangan makanan masih sangat mencukupi dengan biji tersebut, sehingga yang 

dibutuhkan adalah media yang bisa menahan biji dan akar untuk tetap menyatu. 

Perlakuan yang tepat pada biji ulin yang baik yaitu dengan meletakkan 

titik tumbuh minimal 3cm dari permukaan media. Karena jika titik tumbuh 

terkena angin tau udara bebas maka biji tersebut akan cenderung dorman, 

kalaupun tumbuh maka hanya akan tumbuh akar saja, karena yang tumbuh 

pertama pada perkecambahan ulin adalah akar, dan ketika akar turun maka baru 

lah tumbuh tunas di pangkal akar. Kalaupun tunas tumbuh setelah akar dengan 

posisi titik tumbuh di atas, maka akan menghasilkan bibit yang tidak kokoh dan 

rentan terhadap penyakit. 

Menurut Jufriansyah (2016), ada beberapa cara untuk mempercepat proses 

perkecambahan pada biji ulin yang terkenal lama. Selain dengan pemecahan 

cangkang, perlakuan mekanik lainnya yaitu dengan merebus biji ulin yang sudah 

dikeluarkan dari cangkang bijinya. Biji yang mengalami proses perebusan 

cenderung lebih cepat dibandingkan biji yang hanya dipecah sebagian 

cangkangnya, namun perlakuan ini berdampak lebih buruk dari pemecahan 

cangkang. Biji yang tumbuh dari hasil rebusan akan lebih mudah terserang 

penyakit dan faktor luar lainnya yang mempengaruhi ketahanan tubuh bibit 

tersebut. 

Biji ulin yang berkualitas baik yaitu biji yang jatuh dengan usia tua dan 

jatuh sendiri dari pohon induknya. Hal  ini dapat dicirikan dengan biji yang jatuh 

dan terlepas dari kulit dan daging buah, hanya bertelanjang biji saja. Biji yang 

baik juga mengeluarkan seditik lendir licin dengan warna biji kuning atau coklat 
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muda ketika baru pecah. Biji yang mongering di pohon dan sudah kering akan 

terjadi pecah pada kulit dengan posisi horizontal atau yang biasa disebut dengan 

‘pecah gelang’, biji dengan cirri seperti ini lebih memungkinkan untuk 

menghasilkan keturunan yang baik, karena sudah dalam kondisi siap untuk 

ditanam. 

Biji ulin bisa menjadi 3 bagian tumbuh, namun pertumbuhan dua bibitnya 

selain titik tumbuh tidak terlalu bagus, batang yang tumbuh selain di titik tumbuh 

cenderung kecil dan tidak terlalu besar. Penelitian ini pernah dilakukan di 

oersemaian Balai Litbang Kehutanan Kalimantan (2003). Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa biji-biji baik yang dipotong menjadi 3 bagian maupun yang 

dibelah menjadi 2 bagian semuanya berkecambah. Pada saat sudah mulai tumbuh 

3 tunas, maka yang selanjutnya dilakukan yaitu memilih dari ketiga 

perkecambahan yang tumbuh dengan dibuang yang rendah dan memilih yang 

paling tinggi dengan batang dan daun yang paling sehat. Hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi perebutan makanan antara 3 tunas tersebut. 

2.1.3 Pertumbuhan Pohon Ulin 

Persiapan lahannya sama dengan bibit yang lain, penggemburan dan 

penyiraman air seperti biasa, namun bibit ulin yang dimutasikan dari tempat induk 

ke tempat yang baru diketahui lebih mudah mengalami stress, baik itu bibit dari 

bedeng pembenihan maupun bibit yang langsung diambil di sekitar pohon 

indukan yang tumbuh alami. Hal ini dapat dilihat dari kondisi ulin yang lama 

menyesuaikan dengan habitat barunya. Pada awal penanaman bibit, terlihat bahwa 

daun dari bibit ulin cenderung layu dan menguning, serta batangnya nampak 
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sedikit lemas, selang beberapa minggu kemudian barulah bibit ulin tampak bisa 

menyesuaikan dengan habitat barunya. 

Bibit ulin berbeda dengan bibit pohon kapur, kamper, mahoni dan pohon 

meranti yang lebih cepat menyesuaikan dengan lahan barunya. Pada saat 

pemindahan, beberapa pohon yang disebutkan hanya membutuhkan waktu 

beberapa hari saja untuk menyesuaikan dengan habitat barunya, sehingga 

presentase keberhasilan dari penanaman bibit selain ulin lebih besar dibandingkan 

dengan bibit pohon ulin. 

Dilakukan dua perlakuan pada bibit ulin di lokasi ini, yang pertama 

ditanam dengan naungan, dan yang kedua ditanam tanpa naungan. Setelah 9 tahun 

ditanam, bibit yang ternaungi didapati daunnya lebih hijau dibandingkan dengan 

yang tidak ternanungi, selain itu pucuk daun muda lebih banyak dengan diameter 

batang yang lebih besar dibandingkan dengan bibit ulin yang tidak ternaungi. 

Perlakuan ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Priadjati dan 

Hamdansyah pada tahun 1993, bahwa pada konsisi gelap, waktu dan daya 

kecambah lebih cepat disbanding kondisi terang. Pada kondisi gelap, biji ulin 

mulai berkecambah setelah 28 hari, namun presentase kecambah kurang dari 50%. 

2.1.4 Pemanfaatan Pohon Ulin 

Kayu ulin merupakan kayu dengan kelas kuat nomor satu, bahkan semakin 

kuat jika digunakan di air, baik itu air asin maupun air tawar. Hal ini juga 

disebutkan Muslich dan Sumarni (2015) yang menunjukkan bahwa selain tahan di 

daratan, kayu ulin juga sangat tahan terhadap serangan penggerek di laut. Kayu ini 

banyak digunakan oleh masyarakat pesisir pantai maupun di daerah pinggiran 
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rawa sebagai pondasi rumah maupun bahan dasar penyusun dermaga. Kayu ini 

tidak hanya tahan terhadap berbagai jenis air, namun juga tahan terhadap serangan 

rayap maupun pelapukan. Selain itu, kayu ini juga membutuhkan waktu yang 

lama untuk habis terakar. Salah satu contoh penggunaan kayu ulin oleh 

masyarakat sampai sekarang yaitu kampung atas air di daerah kampung baru. 

Harga kayu ulin mulai naik drastis semenjak tahun 2000an, hal ini 

dikarenakan tingginya konsumen yang tertarik dengan kayu ulin namun 

berbanding lurus juga dengan faktor kelangkaan dan sulitnya perizinan dalam 

perdaganga kayu tersebut. Sehingga, jika dilakukan perbandingan biaya 

pembangunan rumah di atas daerah perairan dengan perkotaan dengan tipe yang 

sama, maka di daerah perkotaan sudah bisa berdiri satu rumah sempurna mulai 

dari pondasi hingga atap sedangkan di daerah perairan baru bisa mendirikan 

pondasi rumah hingga lantai jika menggunakan ulin secara keseluruhan. 

Meskipun dengan dengan harga sekarang yang cenderung lebih aman, 

namun masyarakat tetap memilih kayu ulin sebagai bahan dasar pembuatan rumah 

di daerah pesisir, karena daya tahan yang lebih kuat dan lebih awet meskipun 

mendapatkannya melalui perdagangan kayu illegal dengan harga yang cukup 

mahal. 

2.1.5 Harga Pasar Pohon Ulin 

Harga pasaran kayu ulin berukuran 8x8 dengan hitungan satu kubik berisi 

25 batang berkisar 2,7-3 juta. Sedangkan untuk kayu dengan ukuran 10x10 per 

satu kubik berisi 25 batang berkisar 4,5-5 juta. Harga awal pada saat pengambilan 

berkisar antara 2,5 juta untuk ukuran kayu ulin 8x8. Penjualan kayu ulin per 
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batang dibandrol 130-150rb. Penggunaan kayu berukuran 8x8 biasanya untuk 

tiang bangunan, sedangkan yang peruntukannya sebagai kaso, papan dan kuda-

kuda atap dengan ukuran 5x10, 5x7, dan 5x3 rata-rata dijual dengan harga 1,8-2,2 

juta. Berbeda lagi dengan harga papan ulin, per kubik berisi 50 lembar dengan 

panjang 4 meter dan tebal 1cm lebar 15-17cm dibandrol 4,5-5,5 juta (Mimit, 

2016). 

 

2.2 Keterkaitan Antara Phon Ulin dengan Masyarakat Kota Balikpapan 

Kayu ulin merupakan kayu yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

masyarakat Kalimantan khususnya Balikpapan. Pemakaian ini sudah berlangsung 

sejak dulu kala sebelum teknologi modern masuk. Kayu ulin erat kaitannya 

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

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat adat Suku Dayak. Koesnadi 

(2006) juga mengatakan bahwa bagi orang Paser, ulin bukan saja memiliki nilai 

ekonomi, tetapi nilai magis. 

Kayu ulin juga digunakan oleh masyarakat adat untuk membuat patung-

patung yang dipergunakan dalam upacara adat. Patung ini harus dibuat dengan 

bahan dasar kayu ulin karena dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kayu jenis lainnya. Koesnadi (2006) juga 

mengatakan bahwa dikarenakan tingkat magis dari kayu ini sangat tinggi, setiap 

komunitas diwajibkan untuk menanam, baik 1-2 pohon tiap keuarga. Selain 

patung, kayu ulin juga kerap kali dijadikan bahan dasar gagang ‘mandau’ atau 
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senjata khas Suku Dayak. Kayu ini dipilih karena memiliki kekuatan yang lebih 

baik dari batu, sehingga lebih awet dan dipercaya memiliki nilai magis tersendiri. 

Kendi dari ulin buatan Suku Dayak sangat terkenal, kendi ini merupakan 

alat yang digunakan oleh masyarakat Suku Dayak untuk menyimpan bahan 

makanan seperti santan atau bahan makanan lainnya yang rentan basi. Kendi ini 

seperti fungsi kulkas pada pada zaman modern, untuk menunda kebusukan bahan 

makanan. Makanan maupun bahan makanan yang diletakkan di kendi ini bisa 

bertahan dalam waktu yang lama dibandingkan jika diletakkan di luar kendi. Hal 

ini sangat mungkin terjadi dikarenakan pori-pori ulin yang sangat rapat sehingga 

menjaga kondisi di dalam kendi tersebut nyaris mendekati keadaan kedap udara. 

Selain memiliki nilai magis, jika zaman sekarang menggunakan shampoo, 

biji ulin biasa digunakan oleh masyarakat Suku Dayak sebagai bahan alami 

pembersih rambut. Pengolahan biji ini cukup sederhana, biji ulin diambil lalu 

direndam dengan minyak makan atau minyak kelapa sampai beberapa hari, 

setelah itu minyak rendaman tadi dioleskan ke kepala selayaknya menggunakan 

shampoo. Ada juga yang mengolahnya secara langsung, setelah biji ulin ditumbuk 

kemudian diberi minyak makan, lalu langsung dioleskan ke kepala. Hal ini 

dipercaya oleh masyarakat Suku Dayak sebagai obat alami penuaan untuk 

mencegah tumbuhnya uban. Selain biji, daun dari pohon ulin memiliki beberapa 

khasiat yang dipercaya oleh masyarakat adat Suku Dayak bisa menyembuhkan 

beberapa penyakit seperti kebotakan, obat mundah darah dan gangguan ginjal. 

Setelah diteliti secara ilmiah, ternyata daun ulin mengandung berapa senyawa 

fitokimia seperti flavonoid, saponin, tannin dan sterolterpenoid. 
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2.3 Peredaran Pohon Ulin di Balikpapan dan Permasalahannya 

Sebagian besar peredaran kayu yang ada di Kalimantan, khususnya 

Balikpapan legalitasnya masih patut dipertanyakan,  baik yang bergerak dalam hal 

meubel maupun yang memperjual belikan dalam bentuk kayu balok. Bisa disebut 

demikian dikarenakan tidak semua industri kecil dan menengah memiliki izin 

resmi dalam mengolah dan menjual belikan kayu ulin. 

Peredaran ulin di Balikpapan didominasi mulai daerah Itchi, Sotek, Sepak, 

Semoi dan melewati sungai lalu lewat teluk Balikpapan, ada pula yang melalui 

jalur darat. Kecurangan peredaran kayu ulin amat terasa ketika melewati jalur 

darat. Semisal lewat jalur darat dari Sepaku atau Semoi. Setiap simpangan- 

simpangan yang terdapat pos polisi mengharuskan sopir untuk behenti, walaupun 

terkadang tidak diberhentikan di pos polisi,  akan ada polisi yang dengan tiba-tiba 

berjagaan seolah tugas razia untuk ‘ngecok’ (istilah untuk pemalakan pungutan 

kayu), setelah melalui daerah itu, ada juga di kilo 38 untuk melakukan hal yang 

sama, yaitu penarikan pungutan liar. Tiap pos atau pemberhentian polisi biasanya 

para sopir menyetor sekitar 50-100 rb, tergantung banyaknya muatan kayu, maka 

semakin kayu yang diangkut, maka semakin banyak pula uang yang harus 

disetorkan. 

 

2.4 Tinjauan Illegal logging Pohon Ulin 

2.4.1 Definisi Illegal logging 

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum 

merumuskan tentang defenisi dari pembalakan liar atau illegal logging sehingga 
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sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Tetapi setelah Undang-undang No. 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

dirumuskan maka pengertian dari illegal logging (pembalakan liar) yaitu: 

“Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara 

tidak sah yang terorganisasi.” 

Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan 

Indonesia berkurang, dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru 

diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah 

dan memberantas tindak pidana illegal logging yang hingga kini belum dapat 

diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas. Berdasarkan latar belakang 

tersebut diangkatlah sebuah penelitian berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana 

Illegal logging (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan 

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.” 

2.4.2 Dampak Illegal logging Pohon Ulin 

Kalimantan merupakan habitat asli dari pohon ulin, termasuk Kalimantan 

Timur, khususnya Balikpapan. Populasi Pohon ulin dahulu sangat banyak bahkan 

bisa dikatakan melimpah, namun semenjak terjadi pembabatan besar-besaran atau 

dikenal dengan istilah ‘banjir kab’ 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 di beberapa 
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titik masih dapat ditemui tunggul/limbah dari penebangan pohon ulin di 

Balikpapan. 

Limbah ulin ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan meubel maupun 

usaha kecil rumah tangga sebagai bahan dasar kerajinan yang bernilai jual tinggi. 

Pengambilan tunggul/limbah ulin ini tidak memerlukan izin dari pemerintah 

meskipun terletak di daerah hutan lindung sekalipun, hanya perlu meminta izin 

dengan warga sekitar atau pemilik tanah tersebut dengan kompensasi beberapa 

rupiah sebagai gantinya (Suparto, 1999) 

2.4.3 Solusi Illegal logging Pohon Ulin 

Solusi dari permasalahan ini adalah penggalakan adanya Sistem Verifikasi 

dan Legalitas Kayu (SVLK), meskipun tidak bisa menghapus illegal logging 

secara tuntas di daerah Balikpapan, namun setidaknya dapat menekan laju 

penebangan liar serta peredaran kayu illegal yang masuk maupun keluar dari 

Balikpapan. SVLK yang merupakan sistem pelacakan disusun secara 

multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan 

diperdagangkan di Indonesia, sehingga kayu yang keluar sudah memiliki 

klasifikasi berdasarkan izin, entah itu kayu rumah tangga, kayu produksi maupun 

pengolahan kayu jenis lainnya. 

Perlunya sosialisasi kepada para pengusaha tentang pentingnya SVLK ini. 

Hal ini sangat penting terutama bagi pengusaha meubel maupun penjualan kayu 

bentuk mentah. Pasalnya banyak industri kecil yang belum mampu mampu 

mengurus legalitas ini. Sebenernya secara prosedur cukup mudah untuk 

mendapatkannya, namun ada beberapa yang belum mampu mengurusnya. SVLK 
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ini selain melegalkan kayu yang beredar, juga dapat menekan kegiatan illegal 

logging yang terus berlangsung serta mengurangi adanya pemalakan liar yang 

terjadi di lapangan. 

 

2.5 Status Kelangkaan Pohon Ulin 

Tingginya permintaan pasar tidak diimbangi dengan upaya pelestarian 

untuk menjaga keberadaannya, ditambah lagi dengan pertumbuhan ulin yang 

dikategorikan sangat lambat setelah melewati masa perkecambahan hingga 

pertumbuhan remaja dari bibit semakin membuat keberadaan ulin 

menghawatirkan. Maraknya illegal logging yang tidak pernah ada hentinya juga 

menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah ulin secara drastis di 

Kalimantan khususnya di Balikpapan. 

Penyalahgunaan pemanfaatan kayu ulin secara berlebihan atau over 

membuat ulin (Eusideroxylon zwageri) yang memiliki fungsi penting atau 

utamanya sebagai salah satu jenis pohon penyusun hutan tropika basah yang 

tersebar hampir di seluruh wilayah Kalimantan mengalami penurunan populasi 

secara signifikan. Potensi kayu ulin yang pada awalya cukup besar dan mudah 

ditemui di hutan, saat ini sudah semakin menipis bahkan pada beberapa tempat 

sudah langka dan sulit ditemukan lagi. Hal ini dikarenakan eksploitasi terus-

menerus hingga pohon-pohon yang belum layak ditebang juga diambil. 

Eksploitasi yang tidak terkendali dan tidak mempertimbangkan aspek 

kelestarian menyebabkan jenis ini mengalami penurunan populasi yang sangat 

mengkhawatirkan, sehingga dimasukkan dalam kategori vulnerable (VU) oleh 
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IUCN (2011). Selain itu, ulin juga telah dievaluasi untuk dimasukkan dalam 

Appendix II CITES. Oleh karena itu, konservasi sumberdaya genetic dan 

budidaya terhadap jenis ini perlu segera dilakukan (Prastyono, 2014). 

2.5.1 Definisi Konservasi 

Konservasi secara luas diartikan sebagai upaya pemanfaatan yang 

berkelanjutan. Konservasi juga diartikan sebagai sebuah kesinambungan antara 

penelitian, pemanfaatan dan perlindungan. Suatu jenis dikonservasi bukan berarti 

hanya untuk dilindungi akan tetapi harus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya 

secara berkesinambungan. Untuk menentukan status konservasi suatu jenis perlu 

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

Murtiani, 2014). 

2.5.2 Upaya-upaya dalam Konservasi 

Tabel 2.1 Peraturan yang terkait dengan pengelolaan kayu ulin 

No
. 

Jenis peraturan 
(Regulation type) 

Perihal (Subject) Keterangan 
(Remark) 

1.  Peraturan Menteri 
Kehutanan (Ministry of 
forestry’s Regulation)  

Tata Cara Penerbitan 
Rekomendasi Ekspor Produk 
Kayu Ulin Olahan 
(PROKALINO) (Procedure of 
issuing export recommendation of 
Processed Ulin Wood Product)  

No.P.35/Menhut-
II/2009 (Dephut, 
2009)  

2.  Keputusan Bupati Tanah 
Laut, Kalimantan Selatan 
(Decree of The Head of 
Tanah Laut District, South 
Kalimantan)  

Ijin Pemanfaatan tunggak kayu 
ulin di luar kawasan hutan 
dengan luas 100 ha di Sungai 
Karuh (Permission of ironwood 
stump utilization in outside of 100 
hectares forest areas)  

No. 77/2006  

3.  Keputusan Menteri 
Kehutanan (Ministry of 
Forestry’s Decree)  

Kewajiban memiliki Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) bagi setiap kayu ulin 
yang akan masuk ke tempat 
pengumpulan kayu antara, 
industri primer atau gudang 
penyimpanan ( Liability to have a 
forest product legality letter 
(SKSHH) for ironwood wich will 
be stored in log yard, primary 

No.126/Kpts-II/2003  
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industry or warehouse)  

4.  Keputusan Direktur 
Jenderal Pengusahaan 
Hutan (Decree of The 
Director General of Forest 
Utilization)  

- Penanaman kembali jenis kayu 
ulin yang ditebang akibat 
pembuatan jalan (To replant 
ironwood species which is felled 
due to road manufacture)  
- Menanam jenis ulin di kiri 
kanan jalan angkutan sebagai 
jenis andalan setempat (To plant 
ironwood species along road 
bank as local leading species)  

No.3627/IV-
BPH/1996 tanggal 9 
Desember 1996  

5.  Keputusan Gubernur 
Provinsi Kalimantan Timur 
(Decree of The Gubernoor 
of East Kalimantan 
Province)  

Larangan menebang dan 
memperdagangkan di dalam 
maupun di luar negeri jenis-jenis 
pohon yang berdasarkan 
kepentingan harus dilindungi 
(The ban of cutting and trading 
protected species in and out the 
country)  

No. 43/Th-Ek/SK/ 
1996 tanggal 3 April 
1996  

6.  Surat Direktur Jenderal 
Pengusahaan Hutan (Letter 
of The Director General of 
Forest Utilization)  

Ijin penebangan kayu yang 
dilindungi (termasuk ulin) di 
hutan konservasi untuk tujuan 
non kehutanan maka pemegang 
ijin wajib menanam jenis pohon 
tersebut dengan jumlah yang 
sama dengan yang ditebang (The 
cutting permit of protected 
species (including ironwood) at 
conservation forest for non 
forestry purposes, then a permit 
holders must plant that species as 
much as those have been felled)  

Nomor 3065/IV-
BPH/1994 tanggal 
20 Oktober 1994  

7.  Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur (Decree 
of The Head of Forestry 
Services of East 
Kalimantan Province)  

Kewajiban HPH untuk menunjuk 
pohon induk jenis ulin seluas 100 
ha. (The obligation of Forest 
Concession to designate mother 
trees of ironwood in the area of 
100 hectares)  
Kewajiban memelihara tegakan 
jenis pohon ulin (The obligation 
to maintain ironwood stand)  

Nomor 522.21/ 
005.79/DK-V/1991 
tanggal 20 Agustus  

 

2.6 Sumber Belajar 

Pengertian sumber belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

yaitu orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan 

(Pusat Bahasa DEPDIKNAS: 1102). Sedangkan AECT dalam buku “Beberapa 
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Aspek Pengembangan Sumber Belajar” karya Sudjarwo (1989), menyatakan 

bahwa “sumber belajar merupakan berbagai atau semua 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.” 

Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses 

belajar. Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat 

diperoleh di sekolah/kampus atau di luar sekolah/kampus. Pada umumnya 

terdapat dua cara memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di 

sekolah/kampus yaitu dengan membawa sumber belajar ke dalam kelas atau 

membawa kelas ke lapangan dimana sumber belajar berada (Mulyasa, 2006). 

Dilihat dari tipe atau asal usulnya, sumber belajar dapat dibedakan 

menjadi 2 katagori, yaitu: 

a. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yaitu 

sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan instruksional. Sumber 

belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional (Instructional 

materials). Contohnya adalah bahan pengajaran terprogram, modul, 

transparansi untuk sajian tertentu, slide untuk sajian tertentu, guru bidang 

studi, film topik ajaran tertentu, komputer instruksional, dan sebagainya. 

b. Sumber belajar yang sudah tersedia (learning resources by utilization), 

yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non instruksional, tetapi 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat 

dengan sumber belajar jenis by design. Contohnya adalah taman safari, 
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kebun raya, taman nasional, museum bahari, kebun binatang, dan 

sebagainya. 

Menurut Mulyasa (2002), berdasarkan jenis sumbernya, sumber belajar 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Manusia, yaitu orang yang menyampaikan pesan secara langsung yang 

dirancang secara khusus dan disengaja untuk kepentingan belajar, contoh: 

Guru, Siswa, Pembicara, Tokoh Masyarakat. 

b. Bahan, yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik yang 

dirancang secara khusus yaitu media pembelajaran maupun bahan yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, 

contoh: buku pedoman, buku teks, majalah, video, tape recorder 

pembelajaran terprogram, film. 

c. Lingkungan, yaitu ruang dan tempat dimana sumber-sumber dapat 

berinteraksi dengan para peserta didik, contoh: Lingkungan fisik; gedung 

sekolah, perpustakaan, pusat sarana belajar, studio, museum, taman, 

peninggalan sejarah, lingkungan non fisik, penerangan, sirkulasi udara. 

d. Alat dan peralatan, yaitu sumber belajar untuk produksi dan atau 

memainkan sumber-sumber lain misalnya OHP, proyektor film,tape 

recorder, video, pesawat TV, pesawat radio. 

Aktivitas, yaitu sumber belajar yang biasanya merupakan kombinasi 

antara teknik dengan sumber lain untuk memudahkan belajar, misalnya simulasi, 

permainan, studi lapangan, metode bertanya, pembelajaran individual, 

pembelajaran kelompok, ceramah, diskusi. 
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2.7 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

Pohon Ulin 
(Eusideroxylon zwageri) 

Kayu keras kelas 1 Nilai magis bagi 
masyarakat adat 

Tingginya permintaan 
pasar 

Illegal logging 

Tingkat pertumbuhan 
yang  lambat 

Tahan terhadap 
rendaman air 

Tahan terhadap 
pelapukan rayap 

Jumlah populasi 
menurun 

Konservasi 

Pemanfaatan 
konvensional dan adat 

Ketersediaan pohon 
induk semakin sedikit 

Harus dimulali sejak dini 

Terancam punah 

Susahnya perizinan, letaknya 
sebagian besar di daerah konservasi 

Perlindungan bla, 
pembibitan, 

 

Pohon endemik 
Kalimantan 

Status kelangkaan 
Appendix II 

Dikembangakan dalam 
bentuk buku yang sesuai 
dengan KD 3.11 yakni 

menganalisis data perubahan 
lingkungan dan dampak dari 

perubahan tersebut bagi 
kehidupan pada proses 

belajar mengajar di kelas X 

 


