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Abstract 

Kulim is one of plant species mostly utilized by people. Almost all parts of this tree are 

utilized, from its woods to its fruits. Kulim wood is used by ethnic Malay as  raw material for 

ships and buildings, while the fruit is used as cooking ingredient. Its fruit is also used as a 

substitute of garlic in cooking and its baked-seed is used as helminthic. The fruit is mashed, 

added with water, and then rubbed to baby tummy in order not to catch a cold. Giam 

(Cotylelobium melanoxylon) has wood which character is superior, heavy, hard and durable. 

Long ago, this species was generally found in mixed-dipterocarp forest, but now giam is 

difficult to find in the nature. Besides the wood is expensive, giam has potency to produce 

anti-diabetic and anti-termite substance. Giam is listed in IUCN red list and classified as 

vulnerable. One of steps to anticipate the decrease of kulim and giam is by preserving them. 

The first step which can be done is to inventory potency and distribution of kulim and giam in 

the field. 
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Abstrak 

Kulim merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Mulai dari kayu sampai dengan buahnya dimanfaatkan oleh masyarakat.  Kayu 

kulim dimanfaatkan oleh masyarakat etnis Melayu sebagai bahan baku kapal dan bangunan 

sedangkan buahnya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu dapur. Buahnya 

digunakan juga sebagai pengganti bawang putih pada masakan dan bijinya setelah 

dipanggang digunakan untuk obat cacing. Buahnya digiling ditambah air dan dibalurkan ke 

perut bayi supaya tidak mudah masuk angin.  Giam (Cotylelobium melanoxylon) memiliki 

kayu dengan karakter yang unggul, berat, keras, dan tahan. Dahulunya jenis ini biasanya 

ditemukan dalam hutan dipterokarpa campuran, namun saat ini giam sudah mulai sulit 

dijumpai di alam. Selain kayunya yang mahal, giam juga berpotensi untuk menghasilkan 

bahan anti-diabetic dan anti-rayap. Giam tercantum dalam IUCN red list dan 

diklasifikasikan sebagai rentan. Langkah untuk mengantisipasi penurunan jumlah kulim dan 

giam di lapangan salah satunya adalah pelestarian kulim dan giam.  Langkah awal yang 

dapat dilakukan adalah menginventarisasi potensi dan sebaran kulim dan giam di lapangan. 
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PENDAHULUAN 

Kulim merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat, dari kayu hingga buahnya.  Kayu kulim dimanfaatkan oleh masyarakat etnis 

Melayu sebagai bahan baku kapal dan bangunan sedangkan buahnya dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai bumbu dapur.  

Kulim (Scorodocarpus borneensis Becc) merupakan salah satu multipurpose tree 

species (MPTS), hampir seluruh bagian pohonnya dapat dimanfaatkan walaupun yang paling 

bernilai ekonomi adalah kayunya. Jenis ini mengalami eksploitasi ekstensif sementara proses 

regenerasi memiliki kendala sehubungan dengan karakteristik biji dan sifat lambat 

tumbuhnya (riap tahunan 0.2-0.3 cm) (Sosef et al.,1988). 

Kulim merupakan bahan baku yang potensial digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan, salah satunya sebagai bahan bangunan khususnya kusen pintu dan sejenisnya, dan 

bahan baku kapal khususnya pada bagian dinding atau palka, lunas kapal dan tiang as. Kayu 

kulim cukup tahan lama, memiliki ketahanan moderat terhadap busuk dan serangan rayap. 

Memiliki ketahanan yang baik terhadap serangan penggerek laut. Kekuatan lentur udara-kayu 

kering dari spesies ini mirip dengan Jati, yang dianggap kuat. Kompresi kekuatan sejajar 

dengan gandum dalam kondisi kering udara (Ismail, 2000). 

Giam (Cotylelobium melanoxylon) memiliki kayu dengan karakter yang unggul, berat, 

keras, dan tahan. Dahulunya jenis ini biasanya ditemukan dalam hutan dipterokarpa 

campuran, namun saat ini giam sudah mulai sulit dijumpai di alam. Selain kayunya yang 

mahal, giam juga berpotensi untuk menghasilkan bahan anti-diabetic dan anti-rayap. Giam 

tercantum dalam IUCN red list dan diklasifikasikan sebagai rentan (Togatorop, 2014). 

Di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, giam yang lebih dikenal dengan 

sebutan raru dan diidentifikasi sebagai Cotylelobium sp, sudah sangat luas dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Sumatera Utara. Kulit kayu ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai 

campuran minuman tuak (minuman tradisional Batak). Masyarakat juga meyakini kulit kayu 

raru dapat digunakan sebagai obat penurun kadar gula darah (anti diabetes) (Pasaribu dan 

Setyawati, 2011). 

Eksploitasi kulim dan giam semakin meningkat dengan semakin meningkatnya 

permintaan untuk kayu bangunan dan kapal.  Selain itu kayu kulim dan giam diminati 

masyarakat karena ketahanannya terhadap serangan berbagai hama dan rayap disamping 

masyarakat memiliki interaksi yang sudah lama dengan kayu kulim dan giam. 

Kondisi ini menyebabkan jumlah kulim dan giam di alam semakin berkurang.  

Hampir di seluruh plot pengamatan menunjukkan bahwa potensi kulim dan giam sangat 



terbatas disamping sebaran pohon kulim dan giam dibatasi oleh kemampuan buahnya yang 

sangat sulit untuk memencar.  Hal ini memerlukan perhatian dan upaya dari berbagai pihak 

untuk melestarikan pohon kulim dan giam (Ismail, 2000 dan Heyne, 1989). 

Langkah untuk mengantisipasi penurunan jumlah kulim dan giam di lapangan salah 

satunya adalah dengan pelestarian kulim dan giam.  Langkah awal yang dapat dilakukan 

adalah menginventarisasi potensi dan sebaran kulim dan giam di lapangan.  Makalah ini 

bertujuan untuk mengetahui sebaran dan potensi kulim dan giam di Provinsi Riau. 

 
 
KARAKTERISTIK POHON KULIM DAN GIAM 

1. Deskripsi Kulim 

a. Pohon 

Merupakan pohon dengan tinggi sampai 36 m dan diameter 50-60 cm, batang 

pada umumnya tegak, bulat torak, dibagian kaki batang sedikit berjalur atau bersiku, 

mahkota daun tinggi. Tinggi batang bebas cabang  umumnya ± 15 m, kadang-kadang 

lebih dari 20 m, tetapi batang dengan diameter lebih besar dari 50-60 cm pada umumnya 

berinti busuk (Nel. Kernrot dalam Heyne, 1989). 

Tumbuhan ini mudah dikenal karena memberikan bau keras seperti bawang putih 

dari kulit dan buah.  Sebagai tanda yang khas dikemukakan oleh Endert (Redaksi 

Tectona, 1920) adalah kulit yang lepas dan irisannya berwarna ungu, kulit tersebut tebal, 

dari luar berwarna merah kecoklat-coklatan, dapat dilepas menjadi bagian-bagian yang 

kecil berbentuk lempeng segi empat. 

b. Kayu 

Kayu teras yang lebar berat sekali, padat, keras, agak halus dan berwarna merah 

tua atau keabu-abuan dengan sedikit ungu; berdasarkan sifat kekuatan dan sifat awet 

kayu tersebut digolongkan kelas I (Heyne, 1987). 

Kayu ini tergolong agak keras, dengan kepadatan/kekeringan antara 640-975 

kg/m3. Tekstur kayu ini tergolong bagus, dengan sambungan yang dangkal ataupun 

dengan sambungan yang dalam. Kayu ini berukuran kecil atau sedang dengan tipe pori 

yang sederhana. Jumlahnya cukup banyak dan menyebar kurang merata, kebanyakan 

berpasangan atau berkelompok 3 sampai 8 pori. 

Kayu Kulim termasuk family Olacaceae. Kandungan selulosa pada kayu kulim 

cukup tinggi yaitu sebesar 48,4 % dan kandungan ligninnya juga tinggi yaitu sebesar 



33,1 %. Sedangkan kandungan zat ekstraknya cukup rendah yaitu 1,5 % dan kandungan 

abu sebesar 0,8 % (Departemen Pertanian, 1967) 

c. Buah 

Buahnya digunakan juga sebagai pengganti bawang putih pada masakan dan 

bijinya setelah dipanggang digunakan untuk obat cacing. Buahnya digiling ditambah air 

dan dibalurkan ke perut bayi supaya tidak mudah masuk angin. 

 

2. Deskripsi Giam (Onrizal, 2015; Richter dan Dallwitz, 2009) 

a. Daun 

 Tangkai daun melengkung 

 Daun menyerupai daun meranti 

 Kadang terdapat daun penumpu bangun lanset, tapi lekas gugur 

 Urat daun sekunder susun menyirip, pada ujung tiap urat daun sekunder 

bersambung satu sama lain dengan suatu lengkungan (looping) 

b. Buah 

 Buah dengan 2 sayap panjang dan 3 sayap pendek, ada pula buah yang bersayap 3 

panjang dan 2 sayap kecil. Buah berbulu rapat 

 Tulang pada sayap buah ada lima 

c. Kayu 

 Secara makroskopis warna kayu raru adalah kuning kecokelatan. Memiliki tekstur 

yang agak halus, arah serat lurus, kesan raba licin dan kilap kurang mengkilap, 

lingkaran tumbuhnya tegas. 

d. Pohon 

 Cotylelobium melanoxylon adalah pohon agak kecil, tajuk hemispherical yang 

dapat tumbuh hingga 50 meter. Batang pohon sering terdapat banir. 

 Pohon ini dapat tidak bercabang hingga 30 meter dan  diameter 160 cm  

 Pohon ini ditebang di alam karena kayunya.  Pohon giam diklasifikasikan 

Endangered pada IUCN Red List of Threatened Species 

 Umum. Kayu bagian dalam berwarna coklat kemerahan.  Kayu bagian luar 

memiliki warna yang berbeda dari bagian dalam. Kerapatan jenis 0.81–1.16 

g/cm³. Deskripsi pohon giam dapat dilihat pada Gambar 1. 



 

Gambar 1. Kulit Batang dan Buah Giam (Suhaida dan Chua, 2008) 

 

TAKSONOMIS DAN PENYEBARAN 

A. Kulim 

Klasifikasi tanaman kulim (Scorodocarpus borneensis Becc.) berdasarkan Anonim 

(2008) sebagai berikut: 

Kingdom              : Plantae 

Sub Kingdom       : Tracheobionta 

Super Divisi          :  Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi                     : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)  

Kelas                     : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas             : Rosidae 

Ordo                      : Santales 

Famili                    : Olacaceae 

Genus                    : Scorodocarpus 

Spesies                  : Scorodocarpus borneensis Becc. 

Kayu jenis ini banyak ditemukan di dataran rendah dan sering kali terdapat pada bukit 

dan lembah – lembah. Pada umumnya tumbuh di daerah yang tanahnya cukup kering (Heyne, 

1989) 



Penyebaran kulim di Indonesia juga terbatas, yaitu di Sumatera dan Kalimantan 

(Sleumer, 1982 dalam Rahayu dkk., 2003). Tumbuhan ini tersebar di bagian barat Nusantara, 

tumbuh di dataran rendah dan daerah bukit sampai 300 m dpl., terutama pada tanah kering, 

tidak pernah tumbuh di rawa-rawa, tidak membentuk hutan murni, tetapi di hutan rimba 

tumbuh secara berkelompok dan hanya di tempat-tempat tertentu tumbuh secara umum 

(Heyne, 1989). 

Di Kalimantan Timur, kulim dikenal dengan “bawang hutan” dan dimanfaatkan selain 

sebagai pengganti aroma bawang putih (biji dan kulit kayu), juga sebagai sayuran (daun), 

obat tradisional (akar dan daun) dan upacara ritual (kulit kayu dan buah) (Siagian dkk, 2000 

dalam Rahayu dkk., 2003). 

 

B. Giam 

Cotylelobium dalam bahasa Yunani berarti tabung seperti lubang dan biji. Genus dari 

5 spesies dimana satu ditemukan di Sri Lanka dan empat di daerah Sundaic terutama di 

Kalimantan. Giam termasuk dalam famili Dipterocarpaceae dengan nama lokal resak 

tempurung, resak, resak batu, guam, khiam, giam tembaga, resak tembaga (Malaysia), Thiam 

(Thailand). Tiga spesies giam yang ditemukan adalah Cotylelobium burckii, C. lanceolatum, 

dan C. melanoxylon (Fern, 2015). 

Sinonim dari giam adalah sebagai berikut Anisoptera melanoxylon Hook.f., 

Cotylelobium beccarianum Heim,  Cotylelobium beccarii Pierre, Cotylelobium harmandii 

Heim, Cotylelobium leucocarpum Slooten, Vatica beccariana Heim, Vatica leucocarpa 

Foxw. ex Den Berger & Endert, Vatica melanoxylon Benth. & Hook.f. ex Miq. 

 

Klasifikasi 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom      : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)      

Super Divisi   : Spermatophyta (Menghasilkan biji)      

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)      

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)      

Sub Kelas  : Dilleniidae      

Ordo   : Theales      

Famili   : Dipterocarpaceae       

Genus   : Cotylelobium      

Spesies   : Cotylelobium melanoxylon (Hk.f) Pierre 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Dipterocarpaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Cotylelobium


Distribusi: 

Kalimantan dan Sumatera (Riau), serta daratan Malaysia. 

Distribusi geografi: Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia dan Indomalesia. Di Malaysia 

tersebar di di Johor, Gunung Arong FR, Tenggaroh FR and Jemaluang FR. Sedangkan di 

Indonesia tersebar di Sumatera dan Kalimantan 

 

Habitat and Ekologi  

Terestrial, dataran rendah sampai hutan bukit pada ketinggian <400 m, tidak jauh dari pantai. 

Beberapa kelompok populasi banyak ditemukan pada hutan yang dilindungi. Status 

konservasi jenis ini adalah terancam atau endangered berdasarkan IUCN (Ashton, 

1998). Pohonnya dapat mencapai tinggi 40 m dan pembiakannya masih dari anakan 

alam. 

 

PEMANFAATAN 

A. Kulim 

1. Jenis kayu kulim banyak dimanfaatkan masyarakat dalam pembuatan konstruksi 

bangunan (Anonim, 2008) 

2. Merupakan jenis pohon yang potensial untuk dibuat kusen pintu rumah dan kapal 

kayu terutama bagian dinding/palka, dan tiang kapal (Martawijaya et al. 1989). 

3. Kegiatan produksi kapal tradisional di Bagan Siapi-api adalah yang terbesar di 

Provinsi Riau yang akhir-akhir ini mulai mengurangi kegiatannya, karena kesulitan 

bahan baku berupa kayu kulim. Umumnya kayu kulim diperoleh dari masyarakat di 

luar Bagan Siapi-api secara ilegal. Untuk menebang kayu kulim harus mendapat izin 

dari Dinas Kehutanan Provinsi yang prosesnya memerlukan waktu cukup lama. 

4. Berdasarkan inventarisasi BKPH Bagan Siapi-api pada tahun 2000, galangan kapal 

yang masih aktif adalah 50 unit yang membutuhkan kayu kulim sebanyak 4.191 

m3/tahun. Kebutuhan kayu kulim untuk industri kusen mencapai 19.166 m3/tahun. 

Dengan demikian, konsumsi kayu kulim di Kabupaten Kampar untuk keperluan 

industri perkapalan dan kusen mencapai 23.366 m3/tahun. Kayu kulim yang 

berdiameter >50 cm di hutan alam hanya mampu bertahan sampai 8 tahun, yang 

berarti kayu kulim untuk bahan baku industri hanya tersedia sampai tahun 2008 

(Ismail, 2000).  

 

B. Giam 



1. Giam merupakan kayu dengan kelas kuat dan kelas awet yang tinggi (Heyne, 1989). 

2. Kayunya digunakan untuk perumahan, terutama untuk tiang baik di atas maupun di 

bawah tanah, dalam  air tawar dan air laut. 

3. Semua sortimen kayu perkapalan: lunas, gading-gading, papan, pendayung 

4. Cocok untuk konstruksi berat, pertambangan, lantai, balok-balok kecil pada gerbong, 

tiang listrik, bantalan, rangka pintu dan jendela 

5. Kulit kayu digunakan secara lokal untuk melindungi dari kondisi berbusa pada nira 

kelapa dan menahan fermentasi pada minuman tuak 

6. Bagian kayu yang berwarna coklat kehitaman sangat berat, keras dan tahan dari 

serangan rayap dan pembusukan 

 

Manfaat/Keunikan: 

Jenis Cotylolebium merupakan salah satu jenis pohon yang sudah langka dan dilindungi oleh 

pemerintah, sebab jenis pohon ini dikategorikan terancam atau threatened oleh IUCN. 

Keunikan dari jenis pohon ini adalah daun yang cepat gugur dibandingkan jenis pohon yang 

lain. Selanjutnya tangkai bunga dari jenis pohon ini juga sangat indah, memiliki tangkai daun 

yang mirip meranti, berwarna kuning serta kulit batangnya yang licin. 

Nilai rata-rata sifat anatomi kayu raru berdasarkan tingkat ketinggian dalam batang. 

Pembuluh (pori-pori) kayu raru termasuk tata baur, umumnya soliter. Klasifikasi pembuluh 

adalah sebagai berikut diameter termasuk kategori kecil, panjang termasuk kategori sedang, 

jumlah termasuk agak banyak. Klasifikasi jari-jari : tinggi termasuk luar biasa tinggi, lebar 

termasuk sempit dan jumlah bagian pangkal dan tengah termasuk agak jarang dengan bagian 

ujung termasuk jarang. Klasifikasi serat : panjang termasuk pendek, diameter termasuk 

sedang, lumen bagian pangkal termasuk kecil dengan bagian tengah dan ujung termasuk 

sangat kecil dan tebal dinding bagian pangkal termasuk tebal dengan bagian tengah dan ujung 

termasuk sedang. Bidang perforasi tergolong sederhana. Persentase sel kayu yang meliputi 

pembuluh, jari-jari dan parenkim tidak berbeda nyata dengan kecenderungan persentase 

pembuluh dari pangkal ke ujung semakin meningkat, sedangkan persentase jari-jari dan 

parenkim semakin menurun. Parenkim bertipe paratrakea umumnya mengelilingi pori. 

Kecenderungan persentase pembuluh yang tinggi pada bagian pangkal disebabkan karena 

bagian pangkal adalah penopang bagi seluruh bagian pohon, dimana pada bagian ini 

kemungkinan terjadi peningkatan fotosintesa, selain itu juga dipengaruhi lingkaran 

pertumbuhan (Pasaribu dkk, 2015). 



 

POTENSI POHON KULIM DAN GIAM DI PROPINSI RIAU 

A. Kulim 

1. Di kelompok hutan Gelawan terlihat struktur tegakan kayu kulim cenderung 

mengarah kepada kepunahan, hal ini terlihat dari jumlah populasi kulim yang terus 

menurun dari tingkat pohon ke tingkat permudaan. Menurut Sosef et al. (1988), 

pertumbuhan kayu kulim termasuk lambat. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata 

diameter tahunan kayu kulim pada hutan alam di Malaysia, berkisar antara 0,2-0,3 

cm. Sebagai contoh, tanaman kulim pada umur 30 tahun memiliki diameter rata-rata 

10-29 cm dengan tinggi 18-21 m. Keadaan ini membuktikan bahwa, secara ekologis, 

pertumbuhan kulim yang lambat memerlukan waktu yang relatif lama untuk 

menambah populasi, di samping itu juga akan bersaing dengan jenis lain sehingga 

terjadi seleksi alam (Heriyanto dan Garsetiasih, 2004) 

2. Potensi kulim dapat diketahui dengan cara menghitung rata-rata jumlah batang dan 

volume di areal yang ditumbuhi kulim. Hasil analisis vegetasi kulim menunjukkan 

bahwa potensi kayu kulim di kelompok hutan Gelawan diperkirakan 367.287 m3, 

sesuai dengan SK Gubernur Riau No. KPTS. 118/IX/1972 tanggal 5 Februari 1972, 

pohon kulim yang diperkenankan untuk ditebang adalah yang berdiameter di atas 50 

cm. Berdasarkan SK Gubernur tersebut maka pohon kulim yang dapat ditebang 

adalah 186.344 m3 atau 40.510 batang (Heriyanto dan Garsetiasih, 2004). 

3. Berikut ini potensi pada berbagai kelompok hutan berdasarkan hasil pengamatan dan 

penelitian 

Tabel 1. Potensi Kulim pada Berbagai Kelompok Hutan 

No Nama kawasan 

hutan 

Potensi Keterangan 

1 Tahura SSH 2 batang dalam 1 ha Defri Yoza, 2006 

2 Tahura Aek Martua 

HPT Kaiti-Kubu 

Pauh 

11 batang dalam 9,6 

ha 

Dinas Kehutanan 

Kabupaten Rokan 

Hulu, 2007 

3 Huta Gua Sikafir 1 batang Defri Yoza, 2005 

4 Hutan adat Desa 

Rumbio 

3 batang Ninik Mamak Desa 

Rumbio, 2014 

5 Eks HPH 

Kabupaten Indragiri 

Hulu, Indragiri 

Hilir, Kampar dan 

Bengkalis 

INP 5,10 tingkat 

semai, 6,53 tingkat 

pancang, 6,87 tingkat 

tiang dan 8,35 tingkat 

pohon  

Ismail, 2000 



 

Berdasarkan survei kulim yang dilakukan oleh Ismail (2000) dapat dilihat potensi 

pohon kulim pada Tabel 2. 

Tabel 2. Survei Kulim tahun 2000 (Ismail, 2000) 

No Lokasi survei Luas plot pengamatan Jumlah 

1 PT. Rokan Permai 

Timber 

100 ha 83 pohon 

2 PT. Kulim Company 100 ha 36 pohon 

 

 Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah individu kulim termasuk 

rendah (rata-rata 1 pohon dalam 1 ha).  Kondisi lapangan juga menunjukkan bahwa pohon 

kulim ditemukan dalam kondisi berkelompok karena kemampuan pemencaran biji yang 

berada di sekitar pohon induk.  Potensi yang rendah juga ditambah dengan penyebaran pohon 

kulim terbatas pada hutan kering dataran rendah dan perbukitan. 

 

B. Giam 

Berdasarkan hasil survei Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu (2007) ditemukan 

pohon giam sebanyak 14 batang dalam luasan 9,6 ha. Pada Tahura SSH ditemukan jenis 

Cotylelobium burckii (Litbang Provinsi Riau, 2012) 

 

PERMASALAHAN 

A. Kulim 

1. Rendahnya regenerasi alaminya kulim (Scorodocarpus borneensis Becc.)  

2. Sekarang kayu kulim sulit diperoleh karena eksploitasi liar secara besar-besaran oleh 

masyarakat. Sementara itu, budidayanya masih sangat kurang. 

3. Para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) belum secara intensif melakukan 

penanaman kayu kulim. 

4. Untuk mengetahui spesies yang terancam punah seringkali dihadapkan kepada 

beberapa kendala, antara lain belum adanya petunjuk teknis untuk memudahkan 

perencanaan, masih kurangnya informasi sebaran dan habitat jenis yang terancam 

punah, dan tata guna lahan yang belum mantap (Primack, 1998). 

5. Faktor lain yang mempengaruhi struktur tegakan kulim adalah hasil biji yang rendah. 

Rendahnya hasil biji bukan disebabkan oleh faktor pohon tetapi karena makin 

sedikitnya populasi kulim yang berproduksi. Hal ini disebabkan oleh adanya 



penebangan yang tidak terkontrol sehingga banyak pohon kulim yang masih produktif 

juga ikut ditebang.  

6. Penyusutan keanekaragaman hayati lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia 

berupa eksploitasi hutan, sementara upaya reboisasi tidak seimbang dengan kegiatan 

eksploitasi. Ancaman terhadap kelestarian kayu kulim yang disebabkan oleh faktor 

manusia adalah (Ismail, 2000): 

 Eksploitasi yang berlebihan, baik legal maupun ilegal, yang didorong oleh harga 

kayu yang tinggi dan mudah dijual. 

 Konversi lahan hutan untuk perkebunan terutama kelapa sawit. 

 Pemanfaatan buah kulim untuk obat cacing oleh masyarakat setempat. 

 Kulit kayu kulim dipakai untuk bumbu masak pengganti bawang. 

 Ancaman kelestarian kayu kulim selain faktor manusia adalah hama yang 

menyerang/memakan buah kulim, di antaranya babi hutan (Sus scrofa), kijang 

(Muntiacus muntjak), kancil (Tragulus javanicus), bajing (Lariscus sp.), dan 

landak (Hystrix brachyura). Selain itu, faktor fisiologi, tanaman kulim yang 

lambat tumbuh dan berbuah, hanya sekali dalam setahun, juga termasuk penyebab 

lambannya perkembangan dan penyebaran jenis tanaman ini. 

 

B. Giam 

Permasalahan giam berdasarkan Togatorop (2014) dan Ashton (1998) sebagai berikut: 

1. Pemanenan berlebihan dan tidak lestari 

2. Pengelolaan yang tidak benar 

3. Metode eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan pengrusakan habitat 

4. Kapasitas regenerasi yang rendah 

 

STRATEGI KONSERVASI  

A. Kulim 

Strategi konservasi dengan  melakukan: (1) memperbarui data dan informasi jenis, 

keragaman genetis, kerawanan (misal kapasitas regenerasi alami), dan kondisi terkini dari 

habitat dan lingkungan tempat tumbuh jenis kulim, (2) membangun area konservasi, dan (3) 

penguatan apresiasi komunitas terkait, termasuk kesadaran tentang pentingnya konservasi dan 

pemanfaatan secara lestari dari jenis kulim. 



Untuk melindungi kulim diperlukan pengetahuan mengenai ekologi seperti habitat, 

penyebaran, morfologi, fisiologi, demografi, dan areal yang masih tersedia. Langkah strategis 

yang diperlukan untuk menghindari spesies kulim dari kepunahan antara lain adalah: 

 Perlindungan pohon induk, setiap pemegang konsesi harus melindungi pohon induk 

kulim. 

 Industri perkapalan dan bangunan dihimbau untuk menggunakan bahan baku selain 

kayu kulim (substitusi). 

 Pengawasan izin tebang kayu kulim di lapangan perlu lebih intensif. 

 Penanaman kembali pohon kulim di habitat aslinya. 

 Penggalakan budi daya tanaman kulim 

  

B. Giam 

1. Perlindungan dan penyelamatan pohon induk yang mencakup perlindungan habitat 

dari pohon Giam 

 membangun area konservasi  

 penguatan apresiasi komunitas terkait, termasuk kesadaran tentang pentingnya 

konservasi dan pemanfaatan secara lestari dari pohon giam 

2. Pembangunan data base tentang giam 

 Penelitian status konservasi, kerawanan dan potensi regenerasi jenis giam  

 Memperbaharui data dan informasi jenis, keragaman genetis, kerawanan, dan 

kondisi terkini dari habitat dan lingkungan tempat tumbuh jenis-jenis tersebut 

Strategi konservasi kulim dan giam dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Strategi Aksi (Modifikasi Supriatna, 2008) 
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PENUTUP 

Strategi konservasi kulim dan giam dengan  melakukan: (1) memperbarui data dan 

informasi jenis, keragaman genetis, kerawanan (mis. Kapasitas regenerasi alami), dan kondisi 

terkini dari habitat dan lingkungan tempat tumbuh jenis kulim, (2) membangun area 

konservasi, dan (3) penguatan apresiasi komunitas terkait, termasuk kesadaran tentang 

pentingnya konservasi dan pemanfaatan secara lestari dari jenis kulim dan giam. 

Perlindungan kulim dan giam memerlukan pengetahuan mengenai ekologi seperti 

habitat, penyebaran, morfologi, fisiologi, demografi, dan areal yang masih tersedia. Langkah 

strategis yang diperlukan untuk menghindari spesies kulim dan giam dari kepunahan antara 

lain adalah: 1) Perlindungan pohon induk, setiap pemegang konsesi harus melindungi pohon 

induk kulim dan giam; 2) Industri perkapalan dan bangunan dihimbau untuk menggunakan 

bahan baku selain kayu kulim dan giam (substitusi); 3) Pengawasan izin tebang kayu kulim 

dan giam di lapangan perlu lebih intensif; 4) Penanaman kembali pohon kulim dan giam di 

habitat aslinya; 5) Penggalakan budi daya tanaman kulim dan giam 
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