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Kata Pengantar Keberadaan keanekaragaman hayati di Hutan Adat Tane' 

Olen telah disadari oleh Suku Dayak Kenyah Oma Lung 

secara alami. Ajaran tradisi dan pengetahuan turun-

temurun tentang pengelolaan kehidupan rimba dan isinya, 

membuat mereka memperlakukan hutan sebagai kawasan 

perlindungan alam dan sumber kehidupan bagi generasi 

mendatang.

Hutan Adat Tane' Olen dan Desa Wisata Setulang masih 

menyimpan potensi yang sangat menarik selain wisata 

budaya, wisata alam serta sumber ilmu pengetahuan alam. 

Kearifan lokal warganya dan hutan adatnya memiliki ciri 

khas kehidupan masyarakat tradisional Kalimantan Utara. 

Eksotisme alam liar yang masih terjaga, keunikan adat serta 

budaya masyarakat adat dan beragam aktifitas warisan 

nenek moyang masih dilakukan oleh para keturunannya. 

Keanekaragaman flora dan fauna liar yang terbalut lebatnya 

hutan hujan tropis Borneo seakan menjadi “surga kecil” 

yang masih tersisa di “ Jantung “ Pulau Kalimantan (Heart of 

Borneo).

Konsep pelestarian alam dan budaya serta ketahanan 

pangan menjadikan Suku Dayak Kenyah Oma Lung hidup 

harmonis dengan alam. Perilaku kehidupan sehari-harinya 

telah terpelihara sejak ribuan tahun lamanya. Mereka telah 

belajar dari falsafah tua peninggalan nenek moyang. 

Sebuah filosofi kuno dari para leluhur Suku Dayak 

menyatakan, ”Hutan memberi kami air bersih, sehingga 

darah kami bersih. Tanah kami utuh, tanah menua dan tidak 

dibabat. Udara bersih yang dihasilkan hutan alami. Kalau 

udara itu bersih, maka hidup kita akan lebih lama“. Aamiin.  

Jakarta, Agustus 2021

Bambang Parlupi

Puji syukur Kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya.  

Alam adalah sarana belajar dan berkreatifitas yang tidak ada habisnya. Melalui 

terbitnya buku ini, semoga menjadikan sumber literatur yang bermanfaat bagi 

dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada aktivis lingkungan dari Yayasan Sekolah Alam Digital, WWF 

Indonesia-ESD Unit, pengurus situs www.pustakaborneo.org, masyarakat Dayak 

Kenyah Oma Lung serta warga Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan 

Utara serta beberapa rekan-rekan lainnya yang telah mendukung atas terbitnya 

buku ini. 

Penulis mengucapkan permintaan maaf karena masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan kata, kekurangan literasi visual serta sajian informasi pendukung 

lainnya. Namun, setidaknya dengan terbitnya buku ini akan menambah literasi 

tentang khazanah alam, seni budaya dan ekowisata nasional, khususnya di 

kawasan Pulau Kalimantan. 

Selayaknya, Kita harus berguru pada kehidupan tradisional. Di suatu pelosok 

bumi nusantara di era digital ini, masih ada  perilaku masyarakat adat yang hidup 

dengan mempertahankan warisan perilaku leluhurnya. Budi pekerti, pola hidup 

dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dari nenek moyang Suku Dayak Kenyah 

Oma Lung, merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting bagi para 

generasi milenial sekarang.
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Konon, para leluhur orang Dayak Kenyah pada awalnya tinggal di Sungai Baram, 

Serawak, Malaysia. Hidup mereka kerap berpindah-pindah sesuai kondisi alam dan 

kebutuhan hidup. Mereka kemudian bermigrasi hingga ke pedalaman Kalimantan dan 

menetap di daerah-daerah pegunungan. Pergerakan suku Kenyah memasuki 

Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara melalui sungai Iwan di Sarawak. Mereka 

terpecah menjadi dua, sebagian menuju daerah Apau Kayan yang sebelumnya 

ditempati suku Kayan dan sebagian yang lainnya menuju daerah Bahau. Perjalanan 

migrasi  para leluhur Dayak Kenyah menuju ke wilayah hilir akhirnya sampai ke daerah 

Mahakam. Sebagian memilih menetap di Kampung Pampang Samarinda Utara, 

Samarinda, Kalimantan Timur.

Menurut catatan, pada abad ke-18, dibawah pimpinan Suhu Batu, salah satu kelompok 

dari Sungai Baram pindah ke wilayah pegunungan Sungai Iwan. Wilayah tempat tinggal 

baru ini kemudian dikenal sebagai dataran tinggi Apo Kayan. Sebutan Apo Kayan sendiri 

meliputi wilayah yang luas mulai dari Long Nawang sampai Pujungan. Di daerah Apo 

Kayan, kelompok orang Dayak yang bermigrasi dibawah pimpinan Suhu Batu tinggal dan 

berkembang besar. Mereka menyebut diri sebagai Dayak Kenyah.

Pria pemberani menjelajahi kabut rimba, menyentuh lembah, 

menembus riam bercadas. Mencari nafas kehidupan baru, 

mempertahankan tatanan leluhur. Tane' Olen, Long Setulang. 

BAB

1 Jejak Leluhur
Dayak Kenyah Oma Lung
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Alasan keamanan itulah yang mendorong Suku Dayak Kenyah Oma Lung untuk mencari 

wilayah baru untuk tempat tinggal dan berladang. Dalam pencariannya, warga Oma 

Lung menemukan Desa Long Saan yang dihuni suku Sewogho. Orang Sewogho 

menawari orang Oma Lung untuk tinggal di Long Saan karena mereka akan pindah. 

Kampung Long Saan adalah kawasan pegunungan dan hanya memiliki tanah datar yang 

sedikit. Long Saan memiliki lahan yang subur, rimbanya juga sangat kaya akan hasil 

hutan, mudah mendapatkan binatang buruan. Tanaman padi jenis Fade mowang 

tumbuh subur dengan sistem sawah di petak tanah di sekitar batu-batu gunung di Long 

Saan. Satu rumpun padi dapat berisi 200 anakan dan tingginya mencapai 160 

sentimeter. Sementara itu, hutan di sekitar Long Saan banyak menyediakan babi, rusa, 

ikan dan hewan buruan yang lain. Buah-buahan hutan, rotan serta damar tersedia 

berlimpah sepanjang tahun. Tebing-tebing curam yang mengitari Long Saan juga 

menjadi benteng perlindungan yang aman dari serangan suku lain.

Suku Dayak Kenyah Oma Lung mengandalkan hasil hutan di Long Saan berupa damar 

serta rotan. Hasil hutan non kayu itu untuk ditukar dengan barang-barang kebutuhan 

berupa garam, besi parang, minyak tanah, dan kain belacu. Kain sangat diperlukan 

sebagai pengganti kain kulit kayu, yang menjadi pakaian asli suku Dayak Kenyah Oma 

Lung. Pada masa itu garam menjadi primadona utama. Maka untuk mendapatkannya, 

mereka akan menukar hasil hutan ke pusat niaga di Kota Tanjung Selor. 

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Seiring dengan bertambahnya populasi yang semakin besar, dataran tinggi Apo Kayan 

menjadi terlalu sempit. Hingga akhirnya, Suku Dayak Kenyah di Apo Kayan berpencar ke 

beberapa wilayah dengan membangun rumah panjang (oma) dan kampung (lepu) yang 

baru. Ada kelompok yang bermigrasi ke arah selatan menuju aliran Sungai Barito dan 

membentuk aliansi Dayak Kenyah Selatan. Mereka dikenal dengan nama Lepu Tau, Lepu 

Timmai, Lepu Bem, Lepu Tukung, dan Lepu Tepu. 

Sebagian lainnya bermigrasi ke wilayah utara, membuka hutan belantara untuk 

pemukiman serta berladang di sekitar wilayah Sungai Pujungan, Sungai Bahau, Sungai 

Anan, dan Sungai Malinau di wilayah Kalimantan Utara. Kelompok yang bermigrasi ke 

arah utara membentuk aliansi utara yang terdiri dari Oma Lung, Oma Alim, Lepu Maut, 

Lepu Kulit dan Kenyah Badeng.

Suku Dayak Kenyah Oma Lung memilih bermukim serta berladang di wilayah Sungai 

Iwan. Namun, selama tinggal di daerah tepi sungai itu, masyarakat Oma Lung merasa 

tidak aman karena sering terjadi konfik. Pada zaman itu sering kali terjadi perang antar 

suku, meskipun sesama suku Dayak. Saat terjadinya perang antar suku selalu diakhiri 

dengan ngayau, yaitu memotong kepala orang yang dikalahkan. Peristiwa ini dipercaya 

sebagai bentuk  melegitimasi kekuatan pihak pemenang dalam sebuah peperangan. 
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Dalam perjalanan pulang dari Tanjung Selor ke kampung Long Saan juga jauh lebih 

berat. Selain berbahaya karena melewati jalur yang sama, proses perjalanan pulang 

memakan waktu lebih lama dibandingkan saat berangkat. Pasalnya, mereka harus 

melawan derasnya arus sungai dari hulu. Seringkali, perahu harus ditarik ke atas 

melewati jeram karena tak mampu lagi mendayung melawan arus. Semua barang hasil 

barter pun harus digendong sambil berjalan di bebatuan  dan pinggir sungai. Belum lagi 

dengan kisah perbekalan yang habis, karena kondisi alam dan kendala arus sungai yang 

deras. Para pria pemberani itu harus mencari tambahan makanan dari dalam hutan 

berupa sagu dan umbi-umbian untuk bertahan hidup sepanjang perjalanan pulang. 

Secara keseluruhan perjalanan niaga dari mulai berangkat dan pulang, pada masa itu 

memerlukan waktu hingga dua bulan lamanya. 

Kegiatan berniaga ke Tanjung Selor merupakan perjalanan yang berharga, penuh 

tantangan bahaya. Membawa hasil hutan, rotan dan damar diawali dengan proses 

pencarian di pedalaman rimba hingga dua pekan lamanya. Hasil hutan yang melimpah 

itu dibawa dengan menggunakan rakit-rakit oleh para pria pemberani Dayak Kenyah 

Oma Lung. Damar dan rotan setinggi dua meter diikat rotan pada di rakit kayu 

berukuran 10x12 meter. Rakit diikatkan pada perahu yang membawa hingga ke arah 

muara. Perjalanan niaga tersebut cukup melelahkan. Hanya lelaki pemberani Dayak 

Kenyah Oma Lung pemberani yang dapat melakukan. Mereka harus melewati arus 

sungai yang deras, melintasi bebatuan cadas dan menghadapai jeram-jeram ganas 

sepanjang Sungai Pujungan, Sungai Bahau, dan Sungai Kayan.

Saat mengarungi arus deras Sungai Pujungan yang berbatu cadas, merupakan 

petualangan antara hidup dan mati. Tidak hanya nyali, dibutuhkan keahlian 

mengendalikan rakit dan perahu di air deras sambil menghindari bebatuan cadas. 

Kadang kala rakit dan perahu pecah menghantam bebatuan sungai. Sehingga, para 

rombongan harus menyelamatkan damar dan rotan yang berserakan di arus Sungai 

Pujungan. 

Dibutuhkan waktu berhari-hari lamanya dalam upaya berniaga ke Tanjung Selor. Hasil 

hutan tersebut dijual kepada pedagang Cina dan pedagang Arab di Pasar Tanjung Selor. 

Para pedagang tersebut juga menyediakan tempat tinggalnya untuk dipakai sebagai 

tempat istirahat para pria Dayak Kenyah Oma Lung. Damar dan rotan yang dibawa 

ditukar atau dibarter dengan garam, kain belacu, parang besi, minyak tanah serta 

perlengkapan rumah tangga. 

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau. Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.
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Migrasi yang Panjang dan Melelahkan

Warga Dayak Kenyah Oma Lung menyadari, hidup di Long Saan sangat terbatas. 

Meskipun tanahnya subur, rimba tropisnya menyediakan berbagai kebutuhan hidup, 

hasil hutan dan hewan buruan  yang melimpah.  Namun, ada beberapa hal yang penting 

dalam kehidupan mereka sangat jauh tertinggal. Fasilitas medis seperti Puskesmas 

tidak ada, bahkan sekolah di Long Saan hingga tahun 1968, hanya memiliki seorang guru 

saja yang mengajar murid kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar. Belum lagi akses ke 

pemerintahan serta membawa hasil niaga yang sangat jauh dan berbahaya dalam 

perjalanannya.

Peristiwa melandanya wabah penyakit di tahun 1956 yang memakan banyak korban di 

Long Saan merupakan tonggak sejarah untuk melakukan tindakan keluar dari kampung 

halaman alias bermigrasi. Saat itu, petugas kesehatan tidak tersedia karena lokasi 

pemukiman Long Saan yang sangat terpencil, sulit dijangkau. Dengan segala 

keterbatasan karena hidup di pedalaman yang tidak terjangkau dari dan ke dunia luar, 

maka hal tersebut mendorong beberapa warga Dayak Kenyah Oma Lung berpikir untuk 

pindah ke daerah hilir.

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Dibawah pimpinan Adjang Lidem, mereka melakukan pencarian ke wilayah utara 

menuju wilayah Malinau pada tahun 1963. Selama melakukan pelacakan, dibantu oleh 

orang Punan untuk menunjukkan arah Malinau. Orang Punan atau Dayak Punan 

terkenal sangat ahli mencari arah dan melacak jejak di hutan belantara. Mereka 

mengandalkan arah matahari yang menjadi petunjuk arah menuju Malinau yang masih 

berupa hutan lebat. 
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Dalam proses perjalanannya, anggota rombongan pun tak 

luput tertimpa musibah seperti jatuh sakit dan meninggal 

dunia. Mencari aliran sungai selama perjalanan adalah 

keharusan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan 

memasak. Makanya, pondok-pondok peristirahatan atau 

pemukiman sementara banyak didirikan di pinggir sungai. 

Selain beras, kebutuhan makanan selama migrasi juga 

dipenuhi dengan cara mencari umbi-umbian dari hutan. 

Pohon sagu, keladi hutan banyak dijumpai sepanjang 

perjalanan. Sebagai lauk pendamping makanan, para 

pemburu Suku Kenyah Oma Lung sangat lihai mendapat-

kannya. Sungai banyak menyediakan ikan, katak dan hewan 

melata lainnya. Lebatnya rimba menyediakan  babi dan rusa 

untuk diburu sebagai tambahan makanan. 

membawa keluarga dari Long Saan. Mereka juga membuat 

hunian sementara di sekitar ladang untuk tempat tinggal. 

Hingga pada tahun 1968, saat migrasi pertama, Suku Dayak 

Kenyah Oma Lung memutuskan untuk membawa sanak 

keluarga dari Long Saan untuk pindah ke Long Setulang, 

yang telah disiapkan para perintis sebelumnya. 

Migrasi atau perpindahan pada gelombang pertama 

merupakan perjuangan yang sangat berat. Sekitar seratus 

orang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak, laki-laki, 

dan perempuan berjalan kaki, menembus hutan hujan 

tropis khas Borneo utara. Rombongan keluarga itu mendaki 

pegunungan berhutan lebat, menuruni lembah-lembah 

curam yang membelah Sungai Kayan dan Sungai Malinau. 

Dalam pergerakannya, rombongan berjalan sangat lambat, 

karena membawa bekal makanan seperti beras. Ditambah 

pula dengan menggendong berbagai peralatan masak, 

perlengkapan makan dan alat rumah tangga yang mereka 

miliki selama di Long Saan. Meskipun berat dan lama, 

mereka melakukan secara bergotong-royong saling 

membantu. Berbagai barang bawaan dipindahkan secara 

perlahan dari satu tempat pemberhentian satu ke tempat 

pemberhentian berikutnya. 

Perjalanan yang panjang dilakukan dengan menyusuri Sungai Malinau untuk menemui 

Kepala Adat Besar Suku Merap, Alang Impang. Perwakilan Suku Dayak Kenyah Oma 

Lung meminta izin untuk bermukim di sekitar Malinau kepada Alang Impang yang 

tinggal di Langap. Kepala suku tersebut mengusulkan tiga lokasi untuk dipilih sebagai 

tempat tinggal yaitu Long Loreh, Long Solok, dan Long Setulang. Namun, Adjang Lidem 

tidak memilih Long Loreh dan Long Solok dengan pertimbangan jaraknya terlalu jauh 

untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil hutan menuju pasar. Maka dipilihnya 

wilayah Long Setulang sebagai tempat pemukiman baru bagi warga Dayak Kenyah Oma 

Lung. Sejak saat itu, orang-orang Dayak Kenyah Oma Lung menyiapkan diri untuk 

pindah. Mereka menyiapkan padi di lumbung sebagai bekal bahan pangan pada tahun-

tahun pertama saat tinggal di daerah baru agar tidak kelaparan.

Persiapan yang matang dilakukan oleh para perintis migrasi pertama saat tinggal di Long 

Setulang. Mereka membuka hutan, membuat ladang untuk ditanami padi, ubi, jagung 

dan pisang. Hasil panen ladang merupakan sumber bahan pangan utama sebelum 

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.



Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur16 Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur 17

Dalam proses perjalanannya, anggota rombongan pun tak 

luput tertimpa musibah seperti jatuh sakit dan meninggal 

dunia. Mencari aliran sungai selama perjalanan adalah 

keharusan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan 

memasak. Makanya, pondok-pondok peristirahatan atau 

pemukiman sementara banyak didirikan di pinggir sungai. 

Selain beras, kebutuhan makanan selama migrasi juga 

dipenuhi dengan cara mencari umbi-umbian dari hutan. 

Pohon sagu, keladi hutan banyak dijumpai sepanjang 

perjalanan. Sebagai lauk pendamping makanan, para 

pemburu Suku Kenyah Oma Lung sangat lihai mendapat-

kannya. Sungai banyak menyediakan ikan, katak dan hewan 

melata lainnya. Lebatnya rimba menyediakan  babi dan rusa 

untuk diburu sebagai tambahan makanan. 

membawa keluarga dari Long Saan. Mereka juga membuat 

hunian sementara di sekitar ladang untuk tempat tinggal. 

Hingga pada tahun 1968, saat migrasi pertama, Suku Dayak 

Kenyah Oma Lung memutuskan untuk membawa sanak 

keluarga dari Long Saan untuk pindah ke Long Setulang, 

yang telah disiapkan para perintis sebelumnya. 

Migrasi atau perpindahan pada gelombang pertama 

merupakan perjuangan yang sangat berat. Sekitar seratus 

orang terdiri dari orang-orang tua dan anak-anak, laki-laki, 

dan perempuan berjalan kaki, menembus hutan hujan 

tropis khas Borneo utara. Rombongan keluarga itu mendaki 

pegunungan berhutan lebat, menuruni lembah-lembah 

curam yang membelah Sungai Kayan dan Sungai Malinau. 

Dalam pergerakannya, rombongan berjalan sangat lambat, 

karena membawa bekal makanan seperti beras. Ditambah 

pula dengan menggendong berbagai peralatan masak, 

perlengkapan makan dan alat rumah tangga yang mereka 

miliki selama di Long Saan. Meskipun berat dan lama, 

mereka melakukan secara bergotong-royong saling 

membantu. Berbagai barang bawaan dipindahkan secara 

perlahan dari satu tempat pemberhentian satu ke tempat 

pemberhentian berikutnya. 

Perjalanan yang panjang dilakukan dengan menyusuri Sungai Malinau untuk menemui 

Kepala Adat Besar Suku Merap, Alang Impang. Perwakilan Suku Dayak Kenyah Oma 

Lung meminta izin untuk bermukim di sekitar Malinau kepada Alang Impang yang 

tinggal di Langap. Kepala suku tersebut mengusulkan tiga lokasi untuk dipilih sebagai 

tempat tinggal yaitu Long Loreh, Long Solok, dan Long Setulang. Namun, Adjang Lidem 

tidak memilih Long Loreh dan Long Solok dengan pertimbangan jaraknya terlalu jauh 

untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil hutan menuju pasar. Maka dipilihnya 

wilayah Long Setulang sebagai tempat pemukiman baru bagi warga Dayak Kenyah Oma 

Lung. Sejak saat itu, orang-orang Dayak Kenyah Oma Lung menyiapkan diri untuk 

pindah. Mereka menyiapkan padi di lumbung sebagai bekal bahan pangan pada tahun-

tahun pertama saat tinggal di daerah baru agar tidak kelaparan.

Persiapan yang matang dilakukan oleh para perintis migrasi pertama saat tinggal di Long 

Setulang. Mereka membuka hutan, membuat ladang untuk ditanami padi, ubi, jagung 

dan pisang. Hasil panen ladang merupakan sumber bahan pangan utama sebelum 

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.



Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur18

Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.

Migrasi suku Oma Lung ke Long Setulang berlangsung dalam tiga periode. Periode 

pertama dilakukan pada tahun 1968, selanjutnya periode kedua pada tahun 1973 serta 

periode ketiga atau yang terakhir dilakukan pada tahun 1978. Perjalanan migrasi 

pertama menempuh waktu empat bulan lamanya. Sedangkan migrasi kedua dan ketiga 

memakan waktu dua bulan. 

Jalur migrasi yang ditempuh sungguh berat dan berbahaya. Menyusuri hutan lebat, 

berjalan kaki turun naik bukit dengan lembah-lembah yang curam serta mengarungi 

sejumlah sungai berarus deras dengan perahu kayu. Saat migrasi, anggota rombongan 

akan mendayung perahu menuju hilir Sungai Pujungan. Perjalanan dilanjutkan dengan 

melawan arus deras menuju hulu Sungai Bahau dan hulu Sungai Anan. Di Sungai Anan 

perahu ditinggalkan, untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah utara 

mencari anak Sungai Malinau. Di pinggir anak Sungai Malinau, para rombongan 

kemudian membuat perahu kembali untuk mengarungi Sungai Malinau menuju Sungai 

Long Setulang. Proses membuat perahu itu sendiri membu-tuhkan waktu dua minggu. 

Mereka harus menebang pohon terlebih dahulu kemudian membentuknya menjadi 

perahu yang kuat dan aman.  

Pada gelombang migrasi ketiga berlangsung lebih cepat dari migrasi pertama. 

Sepanjang jalur perjalanan, kampung atau pemukiman yang pernah ditinggali oleh 

gelombang migrasi sebelumnya sudah tertata dengan baik. Untungnya, banyak para 

lelaki  dewasa Oma Lung bekerja sebagai buruh penebangan kayu di perusahaan kayu. 

Mereka mempero-leh gaji yang cukup lumayan, dan uangnya dipakai untuk menyewa 

perahu bermotor (ketinting). Makanya pada migrasi ketiga, anak-anak dan orang tua 

naik perahu bermotor. Hanya para pria dewasa saja yang berjalan kaki. Meskipun 

demikian, perjalanan pada gelombang migrasi ketiga tergolong cukup berat juga dan 

memakan waktu hingga dua bulan lamanya. 
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Sumber Foto: Diambil dari film dokumenter berjudul Dayak Kenyah, Sungai Bahau.
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Hutan Tane' Olen
“Tabungan Alam” Oma Lung

BAB 2

Hingga pada tahun 1978 seluruh warga Kenyah Oma Lung yang bermukim di Long Saan 

akhirnya pindah ke Long Setulang. Kampung tua peninggalan lelulur ditinggalkan, 

peradaban mulai sirna. Wilayah Long Saan di hulu Sungai Punjungan perlahan tumbuh 

menjadi hutan lebat. Sebaliknya, hutan hujan tropis di Long Setulang, Malinau, 

perlahan mulai dibuka. Tanah suburnya berubah menjadi penghidupan baru bagi suku 

Dayak Kenyah Oma Lung, untuk bermukim dan berladang. 

Long Setulang ditetapkan secara hukum menjadi sebuah desa untuk Suku Dayak Kenyah 

Oma Lung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan dengan nama Desa Setulang 

pada tahun 1974. Di wilayah sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Lapang, di 

arah barat berdekatan dengan Desa Paking. Sedangkan, di sebelah utara berada Desa 

Sentaban serta Desa Setarap di wilayah selatan. Namun, kini Desa Setulang berada pada 

wilayah administrasi Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Desa yang masuk 

ke dalam Kecamatan Malinau Selatan Hilir tersebut, telah diresmikan menjadi Daerah 

Tujuan Wisata (DTW) Kabupaten Malinau dengan nama Desa Wisata Setulang pada 

tanggal 28 Oktober 2013.

Pintu masuk Desa Setulang
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tanggal 28 Oktober 2013.

Pintu masuk Desa Setulang
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Dalam sistem kehidupan sosial Suku Dayak Kenyah Oma Lung mengenal dua kasta 

dalam masyarakat, yaitu kasta bangsawan (faren) dan kasta rakyat biasa (fanyen). 

Sistem kasta atau golongan dalam masyarakat tersebut berakar dari sejarah migrasi 

Dayak Kenyah. Sistem kasta Dayak Kenyah dimulai ketika masyarakat memberikan 

penghargaan dan posisi sosial yang berbeda kepada Suhu Batu atas jasa kepemim-

pinannya. Suhu Batu dan keturunannya disebut sebagai golongan bangsawan. Faren 

menjalankan fungsinya sebagai pemimpin kampungnya sekaligus bertugas 

mensejahterakan warganya. 

Dalam adat Dayak Kenyah, seorang keturunan faren diharapkan mempunyai karakter 

seperti nenek moyangnya, Suhu Batu. Mereka terkenal dengan keberaniannya, pekerja 

keras, kuat fisiknya serta bijaksana dalam memimpin. Ketika orang Dayak Kenyah 

membangun rumah panjang (oma) baru, maka pemimpin oma baru harus berasal dari 

faren. Dalam mengambil keputusan dalam tatanan masyarakat Dayak Kenyah dilakukan 

melalui proses musyawarah. Hal tersebut dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat,  

sehingga seorang faren bertugas membuat keputusan setelah mendengar pendapat 

dari warganya. Masyarakat Dayak Kenyah juga memberi penghargaan kepada faren 

dalam kepemimpinannya. Timbal balik itu berupa ruangan yang lebih tinggi dan besar di 

rumah panjang serta kerja bakti secara swadaya di ladang milik faren pada hari pertama 

saat musim tanam. 

Lembah Sungai Setulang, bersemayam berjuta pohon. 

Rimba sakral, berjejal jeritan hewan. Berselimut kebijakan,  

terkurung kearifan nenek moyang. 

Tabungan alam anak cucu Oma Lung.

BAB

2 Hutan Tane’ Olen
Tabungan Alam Oma Lung
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Penghargaan yang lain adalah memberikan kawasan hutan cadangan atau Tane' Olen. 

Belantara lebat itu banyak ditumbuhi pohon kayu berharga, menyediakan berbagai 

macam tanaman obat serta banyak ditemukan hewan liar untuk diburu. Hutan tersebut 

menjadi semacam tabungan atau hutan cadangan. Hak penuh kawasan Tane' Olen 

dimiliki oleh faren. Artinya, warga biasa tidak bisa mengambil kayu, buah-buahan dan 

segala hasil hutan di kawasan rimba itu tanpa seijin faren.

Secara tradisi yang telah diturunkan para leluhur Dayak Kenyah Oma Lung, hutan Tane' 

Olen menjadi sistem tabungan yang penting bagi seluruh masyarakat. Warga dapat 

mengambil kayu dan rotan untuk bangunan rumah secukupnya saja. Hal itu dilakukan 

bilamana terjadi musibah seperti kebakaran rumah warga. Selain itu, hutan lebatnya 

menjadi sumber makanan yang penting saat musim bencana atau gagal penen. Buah-

buahan, binatang buruan seperti rusa dan babi hutan serta hasil hutan lainnya dapat 

diambil dengan seijin faren. Tane' Olen menjadi tabungan sumber daya hayati bagi Suku 

Dayak Kenyah Oma Lung secara turun temurun untuk menghadapi kesulitan dan 

bencana.

Menurut tatanan adat leluhur Suku Dayak Kenyah Oma Lung, mereka menyebut hutan 

sekunder tersebut sesuai tingkat pertumbuhan tanamannya. Istilah hutan tenj 

diberikan pada hutan sekunder berumur satu tahun. Hutan lavenj untuk hutan 

sekunder berumur 2-5 tahun dan hutan jeko untuk hutan sekunder berusia 6-10 tahun. 

Jika ada lahan ladang yang memiliki kayu dan buah yang bagus, area tersebut dilindungi 

sebagai hutan sumber kayu atau disebut fulung kaze dan hutan sumber buah (fulung 

beva). Wilayah hutan tersebut akan dilindungi sebagai kawasan yang menyediakan 

kebutuhan kayu dan buah-buahan untuk keperluan sehari-hari. 

Para nenek moyang Dayak Kenyah Oma Lung sudah mengenali  hutan yang tumbuh dari 

bekas ladang (hutan tenj, lavenj dan jeko), tidak dapat menyediakan buah-buahan dan 

binatang buruan untuk jangka panjang. Pengetahuan kuno yang diperoleh secara turun-

temurun membedakan tentang karakter hutan sekunder dan hutan primer pada suatu 

kawasan. Hutan bekas ladang tersebut, tidak ditumbuhi pohon kayu berkualitas untuk 

bahan bangunan sebagaimana kualitas pohon kayu yang tumbuh di hutan primer 

(mpek). Hanya burung-burung kecil, beberapa bangsa mamalia, serangga dan hewan 

melata yang dapat ditemui dan tinggal di kawasan itu. Hutan sekunder tidak memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak banyak jenis pohon yang menyediakan 

makanan bagi burung dan hewan hutan lainnya. Pohon kayu yang tumbuh di hutan 

sekunder, paling tinggi hanya 20 meter. Itu pun jenis pohon beneva (Macaranga sp), 

sejenis kayu yang mudah lapuk. Di hutan tenj, lavenj dan jeko tidak dijumpai jenis pohon 

berharga berkayu keras dan tinggi seperti pohon meranti atau pohon kapur. 

Makanya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para leluhur terdahulu, Suku 

Dayak Kenyah Oma Lung akan mengalokasikan serta melindungi hutan primer sebagai 

hutan cadangan atau hutan lindung bagi masa depan anak cucunya. Hutan primer di 

hulu Sungai Setulang tersebut adalah jenis hutan hujan tropis (Tropical rain forest) yang 
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masih alami dan terjaga. Belantaranya padat ditumbuhi beragam jenis flora, sungai, 

bukit dan lembahnya berjejal anaka ragam fauna liar. Tanahnya subur, kaya akan humus 

dan menghasilkan mata air jernih yang mengalir menuju Sungai Setulang. 

Mata air tersebut menghasilkan lebih dari sepuluh anak sungai di dalam hutan Setulang 

dan menjadi sumber air bersih bagi penduduk Dayak Kenyah Oma Lung di Desa 

Setulang.  Aneka pohon berkayu keras dan bernilai ekonomis tinggi seperti pohon kapur 

(Dryobalanops sp), pohon keruing (Dipterocarpus sp), pohon meranti (Shorea sp), 

pohon tengkawang (Shorea macrophylla), serta pohon ulin (Eusideroxylon zwageri), 

tumbuh subur di lebatnya rimba. Hutan hujan tropisnya juga menyediakan beragam 

jenis buah-buahan seperti durian, cempedak, pisang, petai dan sebagainya. Babi, rusa, 

dan berbagai jenis ikan yang mudah ditemui di belantara menjadi hewan buruan yang 

paling dicari sebagai sumber pakan bagi warga Long Setulang.  

Pada saat kelompok migrasi pertama membuka hutan lebat di Long Setulang untuk 

membuat kampung dan ladang, mereka juga menyisakan kawasan belantara yang 

ditunjuk sebagai Tane' Olen. Saat pemukiman dan ladang baru sudah siap, seperti 

tradisi leluhurnya di Long Saan, warga berniat memberi Tane' Olen kepada faren. Hal 

tersebut diberikan kepada Adjang Lidem atas jasanya memimpin migrasi. Namun, 

Adjang Lidem menolak pemberian Tane' Olen tersebut. Ia menganggap seorang faren 

sepantasnya menerima Tane' Olen jika semua masyarakat Dayak Kenyah Oma Lung 

sudah mendapatkan wilayah hutan untuk sumber penghidupan. 
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Keputusan penolakan pemberian Tane' Olen oleh Adjang 

Lidem, terbilang sangat bijaksana. Di Long Setulang, para 

tetua adat tetap mengalokasikan wilayah hutan primer 

sebagai hutan cadangan. Warga dilarang membuka ladang 

di areal tersebut. Seluruh warga Desa Long Setulang wajib 

melindungi hutan cadangan agar sumber air tidak rusak dan 

seluruh kehidupan di dalam hutan terjaga. Hukum adat juga 

melarang  untuk mengambil kayu dan tanaman berharga di 

hutan cadangan. Namun, kebijakan faren tetap mengijinkan 

perburuan hewan liar di kawasan tersebut secara terbatas. 

Aturan adat itu berlaku bagi semua warga Suku Dayak 

Kenyah Oma Lung dan suku lainnya. Meskipun hutan 

cadangan bukan lagi milik faren, namun wewenang ijin 

pemanfaatan hutan cadangan tetap diberikan kepada faren, 

yaitu keturunan Adjang Lidem. Atas jasanya, nama Adjang 

Lidem diabadikan sebagai nama balai adat di Desa Setulang.

Para tetua adat Suku Dayak Kenyah Oma Lung menata desa 

barunya di Long Setulang sesuai aturan adat turun-

Foto: pustakaborneo.org/LtC/Program Cakrawala Borneo
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temurun. Lokasi pemukiman dipilih di pinggir sungai dan  wilayah desanya dikelilingi 

perbukitan dengan ketinggian 150-500 mdpl (meter di atas permukaan laut). Rumah-

rumah panggung kayu milik warga dibangun teratur di atas tanah mendatar, di bantaran 

sungai Long Setulang. Ada puluhan lumbung padi milik warga yang ditempatkan pada 

kawasan tersendiri di atas bukit. Lokasinya ditempatkan agak jauh dari rumah 

penduduk, untuk menghindari ancaman kebakaran dan banjir. 

Hutan primer yang sebelumnya berupa rimba belantara di sekitar pemukiman warga 

sudah dialihfungsikan menjadi ladang. Mereka mengolah tanah untuk ditanami padi, 

pisang, jagung, ubi dan singkong, kacang serta tanaman sayur. Ladang-ladang subur 

tersebut berada di pinggir desa, jauh dari pemukiman. Konsep pertanian yang dilakukan 

menerapkan konsep ladang berpindah secara bergilir yang telah dijalankan turun 

temurun. Secara alami, bekas ladang berubah menjadi hutan sekunder yang subur 

ditumbuhi tanaman hutan.  

Keberadaan keanekaragaman hayati dan nilai ekonomi yang sangat tinggi di hutan 

primer Desa Setulang  telah disadari oleh Suku Dayak Kenyah Oma Lung secara alami. 

Ajaran tradisi dan pengetahuan turun-temurun tentang kehidupan rimba dan isinya, 

membuat mereka memperlakukan hutan primer sebagai kawasan perlindungan alam 

dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Rimba yang selalu berbalut kabut 

tersebut terletak di antara Gunung Mangkuk, Sungai Semiling, dan Sungai Nyamuk 

merupakan “rumah” bagi beragam fauna dan padat dijejali beraneka flora. Desa 

Setulang dengan luas 11.530 hektar tersebut tercatat memiliki hutan cadangan seluas 

5.314 hektar. Hutan cadangan itu bukan lagi sebagai Tane' Olen atau hutan untuk 

bangsawan (faren), namun kini mereka menyebut sebagai hutan lindung. Ya, Tane' Olen 

adalah rimba alami yang dilindungi oleh masyarakat, sumber kehidupan masa depan 

Suku Dayak Kenyah Oma Lung. 
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Tanaman Langka dan Dilindungi

Penelitian yang dilakukan Center for International Forestry 

Research (CIFOR) tahun 2004-2005 menyebutkan bahwa 

secara umum kondisi hutan  Tane' Olen adalah sangat baik. 

Banyak pohon-pohon yang berukuran raksasa dan tersebar 

di berbagai tempat. Ukuran pohon terbesar yang dijumpai 

mempunyai lingkar batang di atas 1.250 cm atau dengan 

diameter batang sebesar 398 cm. Jenis pohon berukuran 

raksasa yang umum dijumpai adalah majau (Shorea 

johorensis). Pohon ini berukuran lingkar batang di atas banir 

700 cm atau dengan diameter batang 223 cm.

 

Pohon-pohon yang berukuran raksasa ini umumnya 

mempunyai tinggi lebih dari 40 m. Jenis-jenis pohon lain 

yang berada di hutan itu diantaranya banggeris 

(Koompassia excelsa) dan jelutung  gunung (Dyera 

costulata). Tana' Olen yang dikelola secara tradisional 

dikenal sebagai tempat larangan, tempat untuk menyimpan 

cadangan kebutuhan jangka panjang masyarakat. 

Keberadaan hutan alami sebagai sumber kehidupan satwa 

liar, tempat tumbuh tanaman obat tradisional dan kawasan 

cadangan air bersih masih terjaga utuh. Konsep ini sudah 

berabad-abad dikenal oleh Suku Dayak Kenyah Oma Lung. 

Di dalam wilayah Tane' Olen, masyarakat dilarang untuk 

menebang pohon, membuat ladang, membakar hutan dan 

aktivitas lain yang bisa merusak hutan.

Hutan Tane' Olen  arealnya terletak antara 3⁰ 23' dan 3⁰ 29' 

Lintang Utara dan antara 116⁰ 24' dan 116⁰ 29' Bujur Timur. 

Secara administratif pemerintahan, Desa Setulang 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir, 

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

Kondisi hutannya secara umum sangat baik, walaupun di 

beberapa tempat terdapat bekas gangguan, baik oleh alam 

seperti angin puyuh maupun karena ulah manusia.
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Berbagai jenis pohon kayu yang berukuran besar ini 

umumnya mempunyai tinggi lebih dari 40 m dengan posisi 

tajuk yang menjulang di atas tajuk hutan yang sebenarnya. 

Jenis-jenis pohon lain yang juga mempunyai tajuk yang 

demikian antara lain adalah banggeris (Koompassia excelsa) 

dan jelutung gunung” (Dyera costulata). Hasil survei 

menunjukkan bahwa ukuran pohon penyusun komunitas 

hutan Tane' Olen sangat bervariasi. Perbedaan antara ukuran 

lingkar batang yang terkecil dan batang yang terbesar sangat 

besar, yakni antara 31,4 cm dan 1.250 cm. Sebaran kelas 

ukuran lingkar batang secara keseluruhan masih menunjuk-

kan pola umum untuk struktur hutan hujan tropis primer, 

yakni jumlah individu terbanyak dijumpai pada kelompok 

pohon yang berukuran batang paling kecil (Diameter 10-29 

cm). Pohon-pohon yang berukuran lingkar batang mencapai 

188 cm (diameter 60 cm) atau lebih terdapat pada semua 

jalur ukur dengan kerapatan 60 batang per hektar. 

Hasil hutan non-kayu seperti tengkawang (terutama jenis 

Shorea macrophylla dan Shorea beccariana) tersebar cukup 

merata di wilayah ini. Selain itu, tanaman rotan, buah-

buahan, daun sang (Licuala valida), dan tumbuhan obat-

obatan juga banyak dijumpai. Gaharu yang dieksploitasi 

secara besar-besaran di seluruh wilayah hutan Kalimantan 

sejak beberapa tahun silam, masih bisa ditemukan. Menurut 

penelitian CIFOR, Indeks nilai penting (INP) untuk 10 jenis 

tertinggi pada tingkat pohon di hutan Tane' Olen meliputi:

 1. Meranti Merah (Kaze Tenak Bala) 

 2. Meranti Putih (Kaze Tenak Futi) 

 3. Majau (Kaze Ayi) 

 4. Ulin (Bele'em)

 5. Tengkawang

 6. Kajen Ase

 7. Keruing (Apang Lareny)

 8. Darah-darah (Kaze Nyera'a)

 9. Kapur (Kafun)

10. Meranti Kuning (Kaze Tenak Mic).

Kerusakan hutan ulah manusia yang pernah terjadi adalah penyerobotan kawasan oleh 

Perusahaan Hutan yang beroperasi di Desa Sentaban (di sebelah utara dan barat laut) 

dan Desa Setarap (di sebelah selatan dan barat daya). 

Selain berdasarkan data dari hasil survey oleh Center for International Forestry Research 

(CIFOR) tahun 2006, kondisi hutan yang baik tersebut juga didukung oleh hasil analisa 

Citra Landsat TM-7 Band 542 Path/Row 117/58 Skala 1: 100.000 liputan 23 Januari 2003. 

Di hutan-hutan primernya masih banyak dijumpai pohon-pohon yang berukuran 

raksasa dengan tinggi total lebih dari 40 m dan garis tengah batang lebih dari 200 cm. 

Hasil inventarisi dengan intensitas 1% menunjukkan bahwa tingkat kerapatan untuk 

pohon-pohon yang bergaris tengah ≥ 20 cm sebesar 200,71 batang/ha. Ukuran pohon 

terbesar yang dijumpai selama pelaksanaan survei adalah dengan garis tengah 398 cm, 

yakni untuk pohon yang oleh penduduk setempat disebut beteny. Pohon-pohon besar 

lainnya adalah Shorea johorensis (majau) yang salah satunya, dengan lingkar batang 

700 cm (garis tengahnya mencapai 223 cm) terletak di lereng bukit bagian atas daerah 

antara anak sungai (lalut) Tenapan dan lalut Payang. 
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Terdata ada 19 jenis rotan yang ditemukan di kawasan Tane' Olen. Tanaman rotan itu di 

data berdasarkan nama lokal yang dikenal oleh Suku Dayak Kenyah Oma Lung. Jenis 

rotan Semuleh merupakan yang paling dominan. Sedangkan rotan sega yang 

merupakan salah satu jenis rotan yang banyak dimanfaatkan penduduk lokal. Berikut ini 

nama-nama rotan yang tumbuh liar di hutan Tane' Olen:   

Bentuk topografi atau bentang alam di kawasan hutan tropis Tane' Olen umumnya 

bergelombang, berbukit hingga bergunung-gunung dengan tebing-tebingnya yang 

curam dan berada pada ketinggian antara 150 m dan 500 mdpl (meter di atas 

permukaan laut). Daerahnya dikategorikan sangat subur dan banyak dijumpai anak-

anak sungai yang mengalir dan semuanya bermuara di Sungai Setulang. 

Tingkat keanekaragaman hayati hutan Tane' Olen tergolong sangat tinggi. Kawasan 

hutan tropis semacam itu merupakan “laboratorium hidup” yang menyimpan berbagai 

rahasia alam dan masih terus dipelajari. Tingkat keanekaragaman hayati menunjukkan 

tingkat kestabilan suatu komunitas hutan. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman 

tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan suatu komunitas (Richards, 1964; 

Whitmore, 1990). 

Rotan (Eve Tenevule) yang ditemukan di sekitar 
hutan sekolah di desa setulang
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  1. Anyeng
  2. Asa
  3. BalaMato
  4. Belongan 
  5. Besar
  6. Jae
  7. Jerit
  8. Kecil 
  9. Kelingan
10. Keras 
11. Lalis
12. Lilin
13. Merah
14. Sanain
15. Segah
16. Selingan
17. Semuleh
18. Semut
19. Seringan
20. Tevongen
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  1.  Eusideroxylon zwageri (Ulin, belian)

  2.  Shorea macrophylla (Tengkawang)

  3.  Shorea pinanga (Tengkawang)

  4.  Shorea beccariana (Tengkawang burung)

  5.  Shorea seminis (Tengkawang)

  6.  Dyera costulata (Jelutung gunung)

  7.  Palaquium gutta (Ketipai)

  8.  Koompassia excelsa (Banggeris)

  9.  Pangium edule  (Payang)

10.  Aquilaria beccariana (Gaharu)

11.  Caryota no  (Palem raja)

12.  Korthalsia echinometra (Rotan merah)

13.  Calamus caesius (Rotan sega)

14.  Calamus javensis (Rotan lilin)

15.  Calamus pogonocanthus (Rotan semule)

16.  Daemonorops sabut (Rotan gelang)

Berdasarkan data dan pengamatan langsung di lapangan, 

dari semua jenis tumbuhan yang langka (dilindungi) dan atau 

yang banyak digunakan oleh masyarakat tersebut, tiga 

diantaranya tergolong paling terancam. Ketiga jenis tersebut 

adalah palem raja (Caryota no), gaharu (Aquilaria 

beccariana) dan anggrek tebu (Grammatophyllum 

speciosum). Asumsi atau alasan yang mendukung mengapa 

ketiga jenis tumbuhan tersebut digolongkan paling terancam 

adalah Palem Raja. Jenis tumbuhan ini digolongkan terancam 

karena keberadaannya hanya dijumpai di satu lokasi serta 

jumlah individunya hanya satu pohon. Palem ini berukuran 

pohon, tumbuh secara soliter dengan tinggi sekitar 17 m dan 

diameter batang 45 cm, tumbuh di tepi anak sungai yang 

bermuara di bagian hulu Sungai Setulang. Palem ini juga 

sudah dinyatakan langka dan dilindungi berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI. No. 7 tahun 1999 (Noerdjito & 

Maryanto, 2001).

Duabanga moluccana, yang menurut SK Menteri Pertanian 

No. 54/Kpts/Um/2/1972, juga termasuk jenis pohon yang 

dilindungi, pada dasarnya banyak dijumpai pada tempat-

tempat yang terbuka, terutama di tepi sungai. Paku pohon 

(Cyathea borneensis dan Cyathea glabra) yang merupakan 

tumbuhan langka (apendiks II, CITES) juga ditemukan di 

wilayah ini. Berdasarkan informasi dari masyarakat, jenis-

jenis tumbuhan yang sudah tergolong langka, seperti 

Eugeissona utilis (sagu), Scorodocarpus borneensis (kayu 

bawang), anggrek, dan bahkan jenis tumbuhan Rafflesia 

(bunga bangkai) juga pernah ditemukan di kawasan hutan ini. 

Sedangkan, tumbuhan Gaharu (Aquilaria beccariana) 

diyakini terdapat lebih dari satu jenis. Jenis tersebut terakhir 

ini telah dimasukkan ke dalam daftar jenis tumbuhan yang 

dilindungi (CITES, appendix II). Berikut ini adalah jenis-jenis 

tumbuhan yang dilindungi dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang:
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Hutan Tane' Olen mempunyai peranan yang sangat penting dari segi konservasi dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungannya serta kehidupan 

masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi dari CIFOR 

kawasan rimba tropis Tane' Olen diperoleh sedikitnya 16 tumbuhan yang dilindungi. 

Tanaman tersebut banyak digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai macam 

kepentingan. Beberapa tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, yakni 

Licuala valida (daun sang) yang dipakai sebagai bahan anyaman topi, tikar, dll. Ada juga 

jenis Alocasia sp. (talas hutan untuk sayur), pohon buah-buahan (rambutan, nangka, 

cempedak, durian dan sebagainya) serta banyak ditemukan tumbuhan berkhasiat obat 

(aka kazung/brotowali, akar kedayan, be'ke/daun napa, bele' em/ulin, benevang/ 

binuang dan lain-lain). 

Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur40 Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur 41



Hutan Tane' Olen mempunyai peranan yang sangat penting dari segi konservasi dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungannya serta kehidupan 

masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi dari CIFOR 

kawasan rimba tropis Tane' Olen diperoleh sedikitnya 16 tumbuhan yang dilindungi. 

Tanaman tersebut banyak digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai macam 

kepentingan. Beberapa tanaman yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, yakni 

Licuala valida (daun sang) yang dipakai sebagai bahan anyaman topi, tikar, dll. Ada juga 

jenis Alocasia sp. (talas hutan untuk sayur), pohon buah-buahan (rambutan, nangka, 

cempedak, durian dan sebagainya) serta banyak ditemukan tumbuhan berkhasiat obat 

(aka kazung/brotowali, akar kedayan, be'ke/daun napa, bele' em/ulin, benevang/ 

binuang dan lain-lain). 
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Menurut pendataan dari Yayasan Sekolah Alam Digital (YSAD) bersama masyarakat 

serta sejumlah Guru dan Kepala Sekolah SDN Malinau Selatan Hilir, pada bulan 

September 2019 dijumpai ada 40 jenis tanaman hutan berkhasiat obat  di kawasan Desa 

Setulang dan Hutan Sekolah SDN Malinau Selatan Hilir. Tumbuhan berkhasiat sebagai 

penyembuh penyakit itu diantaranya adalah akar kedayan (Aristolochia sp). Manfaat 

yang dimilikinya, yaitu sebagai penawar racun. Akar ini merupakan jenis tanaman liana 

yang hidup merayap dan memanjat pada pohon-pohon besar di hutan tropis. Jenis 

tanaman obat ini memiliki fungsi sebagai penawar segala macam racun yang berasal 

dari gigitan ular, sengatan lebah atau kalajengking. Penggunaannya dengan cara 

langsung menempelkan bagian akar yang telah dihaluskan atau atau dikunyah pada luka 

bekas gigit serangga. Serutan akarnya dapat direndam dengan air lalu diminumkan.

Identifikasi tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh di hutan sekolah dan 
pekarangan sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir:

1. Aka Kazung/Aka Fait
2. Akar Kedayan
3. Aren/Enau 
4. Bambu
5. Be’ke
6. Bele’em/Beli’en
7. Benevang
8. Bengkuang 
9. Bere
10. Daun Sang
11. Eve Tenevule
12. Jambu Hutan
13. Jarak
14. Jelemutin

15. Kar’eng
16. Kaze Afe’
17. Kaze Kubeg Leme
18. Kenikir
19. Ketapang
20. Kitung
21. Kunyit
22. Libun
23. Mengkudu
24. Nyalo
25. Nyufing
26. Ovalung/Ulet lung
27. Page Bala / Kalakai

28. Paku Sarang Burung
29. Pasak Bumi
30. Pecah Beling
31. Pisang Hutan
32. Putri Malu
33. Rumput Akar Wangi 
34. Salo, Kayu Ipo
35. Talang
36. Talun
37. Ta'to
38. Tema'a
39. Tempango
40. Tobo Aka / Sekilang
41. Ungah
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Menurut pendataan dari Yayasan Sekolah Alam Digital (YSAD) bersama masyarakat 

serta sejumlah Guru dan Kepala Sekolah SDN Malinau Selatan Hilir, pada bulan 

September 2019 dijumpai ada 40 jenis tanaman hutan berkhasiat obat  di kawasan Desa 

Setulang dan Hutan Sekolah SDN Malinau Selatan Hilir. Tumbuhan berkhasiat sebagai 

penyembuh penyakit itu diantaranya adalah akar kedayan (Aristolochia sp). Manfaat 

yang dimilikinya, yaitu sebagai penawar racun. Akar ini merupakan jenis tanaman liana 

yang hidup merayap dan memanjat pada pohon-pohon besar di hutan tropis. Jenis 

tanaman obat ini memiliki fungsi sebagai penawar segala macam racun yang berasal 

dari gigitan ular, sengatan lebah atau kalajengking. Penggunaannya dengan cara 

langsung menempelkan bagian akar yang telah dihaluskan atau atau dikunyah pada luka 

bekas gigit serangga. Serutan akarnya dapat direndam dengan air lalu diminumkan.

Identifikasi tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh di hutan sekolah dan 
pekarangan sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir:

1. Aka Kazung/Aka Fait
2. Akar Kedayan
3. Aren/Enau 
4. Bambu
5. Be’ke
6. Bele’em/Beli’en
7. Benevang
8. Bengkuang 
9. Bere
10. Daun Sang
11. Eve Tenevule
12. Jambu Hutan
13. Jarak
14. Jelemutin

15. Kar’eng
16. Kaze Afe’
17. Kaze Kubeg Leme
18. Kenikir
19. Ketapang
20. Kitung
21. Kunyit
22. Libun
23. Mengkudu
24. Nyalo
25. Nyufing
26. Ovalung/Ulet lung
27. Page Bala / Kalakai

28. Paku Sarang Burung
29. Pasak Bumi
30. Pecah Beling
31. Pisang Hutan
32. Putri Malu
33. Rumput Akar Wangi 
34. Salo, Kayu Ipo
35. Talang
36. Talun
37. Ta'to
38. Tema'a
39. Tempango
40. Tobo Aka / Sekilang
41. Ungah
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Begitu halnya dengan tanaman kalakai atau pakis merah (Stenochlaena palustris), yang 

memiliki manfaat untuk mengatasi anemia atau kekurangan zat besi pada tubuh, serta 

merangsang produksi air susu ibu bagi wanita yang baru melahirkan. 

Di beberapa lokasi, di sekitar Desa Setulang banyak dijumpai jenis pohon aren atau enau 

(Arenga pinnata). Selain diambil buahnya (kolang-kaling), airnya disadap untuk 

dijadikan gula merah. Sedangkan akar pohon aren pun juga banyak manfaatnya. Akar 

aren digunakan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan penyakit kencing batu. Cara 

menggunakan dengan cara merebus segenggam akar aren dengan menggunakan 

takaran tiga gelas air, sampai menyusut menjadi dua gelas airnya. Air rebusannya 

diminum secara rutin selama dua kali sehari. 

Keberadaan tanaman pasak bumi (Eurycoma longifolia) juga banyak ditemukan di Tane' 

Olen dan di sekitar Desa Setulang. Khasiat yang dimilikinya, yaitu hampir seluruh bagian 

tanaman herbal dari pasak bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai obat mulai dari batang, 

akar, daun, bunga dan buah. Akar pasak bumi memiliki manfaat sebagai obat kuat 

seksual pria dewasa, penurun panas, obat anti malaria, dan obat disentri atau diare. 

Kulit dan batang memiliki manfaat mengobati demam, mengatasi sariawan, sakit 

tulang, dan mengobati cacing perut. Daun, bunga dan buahnya juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengobati penyakit gatal, obat sakit kepala, obat  sakit perut dan 

nyeri tulang.

Pasak Bumi (Eurycoma longifolia)

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Hampir seluruh bagian tanaman herbal 

dari pasak bumi ini dapat dimanfaatkan 
sebagai obat mulai dari batang, akar, 
daun, bunga dan buah. Semuanya dapat 
diolah dan dimanfaatkan menjadi aneka 
ragam jenis obat-obatan.

Ÿ Akar pasak bumi memiliki manfaat 
sebagai obat kuat seksual pria dewasa, 
penurun panas, obat anti malaria, dan 
obat disentri atau diare. 

Ÿ Kulit dan batang memiliki manfaat 
mengobati demam, mengatasi sariawan, 
sakit tulang, dan mengobati cacing perut. 

Ÿ Daun, bunga dan buahnya juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengobati penyakit 
gatal, obat sakit kepala, obat  sakit perut 
dan nyeri tulang. 

Pakis Merah (Page Bala/Kalakai - 
Stenochlaena palustris) 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Sangat potensial untuk mengatasi anemia 

(kekurangan zat besi). 
Ÿ Merangsang produksi ASI bagi ibu-ibu 

yang baru melahirkan. Hal ini disebabkan 
nilai gizi kalakai yang banyak 
mengandung Fe. Unsur Fe diketahui 
bermanfaat dalam mengatasi masalah 
anemia, sehingga mengkonsumsi kalakai 
dapat menambah volume darah, 
sehingga merangsang produksi ASI.

Ÿ  Ambil bagian daunnya saja yang masih 
muda kemudian diolah seperti sayuran, 
ditumis atau direbus atau dibuat lalapan.

Akar Kedayan (Aristolochia sp)

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Penawar racun
Merupakan sejenis tanaman obat yang 
digunakan sebagai Penawar racun oleh 
masyarakat Dayak pada umumnya. Akar ini 
merupakan jenis tanaman liana yang hidup 
merayap dan memanjat pada pohon-pohon 
besar di hutan tropis. Akar ini merupakan obat 
yang umum ditemukan dan di miliki oleh 
setiap rumah, karena merupakan termasuk 
dalam jenis besar bagi masyarakat dayak. 
Jenis Tanaman Obat ini memiliki fungsi 
sebagai penawar segala macam racun yang 
berasal dari gigitan Ular, keracunan bahan 
lain, dan sengatan lebah atau Kalajengking
 
Penggunaannya dengan cara langsung 
menempelkan bagian akar yang telah 
dihaluskan atau atau dikunyah pada luka 
bekas gigitan. bisa juga serutan akar di 
rendam dengan air lalu diminumkan.

Sumber: Buku Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat, SDN oo2 Malinau Selatan Hilir, 
YSAD dan WWF Indonesia-ESD Unit, 2019  
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Begitu halnya dengan tanaman kalakai atau pakis merah (Stenochlaena palustris), yang 

memiliki manfaat untuk mengatasi anemia atau kekurangan zat besi pada tubuh, serta 

merangsang produksi air susu ibu bagi wanita yang baru melahirkan. 

Di beberapa lokasi, di sekitar Desa Setulang banyak dijumpai jenis pohon aren atau enau 

(Arenga pinnata). Selain diambil buahnya (kolang-kaling), airnya disadap untuk 

dijadikan gula merah. Sedangkan akar pohon aren pun juga banyak manfaatnya. Akar 

aren digunakan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan penyakit kencing batu. Cara 

menggunakan dengan cara merebus segenggam akar aren dengan menggunakan 

takaran tiga gelas air, sampai menyusut menjadi dua gelas airnya. Air rebusannya 

diminum secara rutin selama dua kali sehari. 

Keberadaan tanaman pasak bumi (Eurycoma longifolia) juga banyak ditemukan di Tane' 

Olen dan di sekitar Desa Setulang. Khasiat yang dimilikinya, yaitu hampir seluruh bagian 

tanaman herbal dari pasak bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai obat mulai dari batang, 

akar, daun, bunga dan buah. Akar pasak bumi memiliki manfaat sebagai obat kuat 

seksual pria dewasa, penurun panas, obat anti malaria, dan obat disentri atau diare. 

Kulit dan batang memiliki manfaat mengobati demam, mengatasi sariawan, sakit 

tulang, dan mengobati cacing perut. Daun, bunga dan buahnya juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengobati penyakit gatal, obat sakit kepala, obat  sakit perut dan 

nyeri tulang.

Pasak Bumi (Eurycoma longifolia)

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Hampir seluruh bagian tanaman herbal 

dari pasak bumi ini dapat dimanfaatkan 
sebagai obat mulai dari batang, akar, 
daun, bunga dan buah. Semuanya dapat 
diolah dan dimanfaatkan menjadi aneka 
ragam jenis obat-obatan.

Ÿ Akar pasak bumi memiliki manfaat 
sebagai obat kuat seksual pria dewasa, 
penurun panas, obat anti malaria, dan 
obat disentri atau diare. 

Ÿ Kulit dan batang memiliki manfaat 
mengobati demam, mengatasi sariawan, 
sakit tulang, dan mengobati cacing perut. 

Ÿ Daun, bunga dan buahnya juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengobati penyakit 
gatal, obat sakit kepala, obat  sakit perut 
dan nyeri tulang. 

Pakis Merah (Page Bala/Kalakai - 
Stenochlaena palustris) 

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Sangat potensial untuk mengatasi anemia 

(kekurangan zat besi). 
Ÿ Merangsang produksi ASI bagi ibu-ibu 

yang baru melahirkan. Hal ini disebabkan 
nilai gizi kalakai yang banyak 
mengandung Fe. Unsur Fe diketahui 
bermanfaat dalam mengatasi masalah 
anemia, sehingga mengkonsumsi kalakai 
dapat menambah volume darah, 
sehingga merangsang produksi ASI.

Ÿ  Ambil bagian daunnya saja yang masih 
muda kemudian diolah seperti sayuran, 
ditumis atau direbus atau dibuat lalapan.

Akar Kedayan (Aristolochia sp)

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Penawar racun
Merupakan sejenis tanaman obat yang 
digunakan sebagai Penawar racun oleh 
masyarakat Dayak pada umumnya. Akar ini 
merupakan jenis tanaman liana yang hidup 
merayap dan memanjat pada pohon-pohon 
besar di hutan tropis. Akar ini merupakan obat 
yang umum ditemukan dan di miliki oleh 
setiap rumah, karena merupakan termasuk 
dalam jenis besar bagi masyarakat dayak. 
Jenis Tanaman Obat ini memiliki fungsi 
sebagai penawar segala macam racun yang 
berasal dari gigitan Ular, keracunan bahan 
lain, dan sengatan lebah atau Kalajengking
 
Penggunaannya dengan cara langsung 
menempelkan bagian akar yang telah 
dihaluskan atau atau dikunyah pada luka 
bekas gigitan. bisa juga serutan akar di 
rendam dengan air lalu diminumkan.

Sumber: Buku Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat, SDN oo2 Malinau Selatan Hilir, 
YSAD dan WWF Indonesia-ESD Unit, 2019  
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Sengkubak/Daun Napa (Be’ke)
Pycnarrhena cauliflora

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Penyedap Rasa pengganti vetsin/
 Baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan 

alami yang ada dalam daun, dipercaya 
memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu 
juga untuk memperlancar peredaran darah, 
mencegah gangguan pencernaan. Karena 
airnya hijau, banyak mengandung zat hijau 
daun yang bagus untuk tubuh, kalau 
digosok diperas pakai air hijau airnya, 
seperti pandan. Cara pengolahannya, daun 
dikeringkan kemudian ditumbuk / 
dihaluskan kemudian dicampur dengan 
masakan.

Ÿ Obat Diabetes
 Daunnya direbus kemudian airnya 

diminum.

Merawat Tradisi
Menjaga Kearifan Lokal

BAB 3Brotowali (Aka Kazung/Aka Fait) Tinospora 
crispa atau Heart leaved moonseed atau 
Tinospora cordifolia (Menispermaceae)

Manfaat yang dimiliki brotowali, yaitu:
Ÿ Mengatasi diabetes. Brotowali dapat 

bekerja meningkatkan produksi insulin yang 
membantu memicunya penyerapan glukosa 
pada otot.

Ÿ Menaikan berat badan, dengan merebus 
batang dan daun brotowali dengan air yang 
cukup. Air rebusan dari brotowali dapat 
dikonsumsi untuk meningkatkan nafsu 
makan.

Ÿ Mengobati hepatitis. Rebusan tanaman 
brotowali yang dikonsumsi teratur sebanyak 
dua kali sehari dapat mengatasi hepatitis 
atau penyakit kuning.

Ÿ Menurunkan demam. Campuran air 
rebusan dari brotowali yang dicampurkan 
dengan madu dapat menurunkan demam. 
Brotowali dapat mengobati demam karena 
memiliki sifat antipiretik dan analgesic yang 
dapat meredakan nyeri.

Sumber: Buku Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat, SDN oo2 Malinau Selatan Hilir, 
YSAD dan WWF Indonesia-ESD Unit, 2019  
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Sengkubak/Daun Napa (Be’ke)
Pycnarrhena cauliflora

Manfaat yang dimilikinya, yaitu:
Ÿ Penyedap Rasa pengganti vetsin/
 Baik bagi kesehatan tubuh. Kandungan 

alami yang ada dalam daun, dipercaya 
memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu 
juga untuk memperlancar peredaran darah, 
mencegah gangguan pencernaan. Karena 
airnya hijau, banyak mengandung zat hijau 
daun yang bagus untuk tubuh, kalau 
digosok diperas pakai air hijau airnya, 
seperti pandan. Cara pengolahannya, daun 
dikeringkan kemudian ditumbuk / 
dihaluskan kemudian dicampur dengan 
masakan.

Ÿ Obat Diabetes
 Daunnya direbus kemudian airnya 

diminum.

Merawat Tradisi
Menjaga Kearifan Lokal

BAB 3Brotowali (Aka Kazung/Aka Fait) Tinospora 
crispa atau Heart leaved moonseed atau 
Tinospora cordifolia (Menispermaceae)

Manfaat yang dimiliki brotowali, yaitu:
Ÿ Mengatasi diabetes. Brotowali dapat 

bekerja meningkatkan produksi insulin yang 
membantu memicunya penyerapan glukosa 
pada otot.

Ÿ Menaikan berat badan, dengan merebus 
batang dan daun brotowali dengan air yang 
cukup. Air rebusan dari brotowali dapat 
dikonsumsi untuk meningkatkan nafsu 
makan.

Ÿ Mengobati hepatitis. Rebusan tanaman 
brotowali yang dikonsumsi teratur sebanyak 
dua kali sehari dapat mengatasi hepatitis 
atau penyakit kuning.

Ÿ Menurunkan demam. Campuran air 
rebusan dari brotowali yang dicampurkan 
dengan madu dapat menurunkan demam. 
Brotowali dapat mengobati demam karena 
memiliki sifat antipiretik dan analgesic yang 
dapat meredakan nyeri.

Sumber: Buku Tumbuhan Hutan Sekolah Berkhasiat Obat, SDN oo2 Malinau Selatan Hilir, 
YSAD dan WWF Indonesia-ESD Unit, 2019  
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Hutan Tane' Olen menyediakan banyak sumber makanan, obat-obatan dan berbagai 

kebutuhan dasar untuk perlengkapan rumah tangga seperti kayu dan rotan. Sejak 

migrasi pertama Suku Dayak Kenyah Oma Lung dari Long Saan, para tetua adat telah 

menata wilayah pemukiman, kebun untuk berladang dan hutan adat Tane' Olen.  

Kawasan pemukiman ditata sdemikian rupa dan rapih yang berdiri di tanah datar di 

tepian Sungai Setulang dan Sungai Malinau. Desa Setulang tersebut dikelilingi 

perbukitan hijau dengan ketinggian 150-500 mdpl (meter di atas permukaan laut). 

Sedangkan kawasan kebun yang ditanami pagi, jagung, singkong, ubi, kopi dan aneka 

buah-buahan berada di pinggir desa yang berbatasan dengan hutan Tane' Olen. 

Sebelumnya, areal kebun itu merupakan rimba belantara yang telah dialihfungsikan.  

Mereka mengolah tanah untuk ditanami padi gunung, kacang serta tanaman sayur-

mayur. Konsep pertanian atau perkebunan yang dilakukan masih tradisional yang 

menerapkan sistem ladang berpindah secara bergilir. Pola ini yang telah dijalankan 

secara turun temurun sejak zaman leluhur. Pembukaan lahan untuk kebun masih 

dilakukan secara manual dengan membabat lahan dengan parang atau membakar 

lahan. Namun, hal itu dilakukan secara hati-hati dan mempertahankan pola-pola tradisi 

nenek moyang. Secara alami, bekas ladang berubah menjadi hutan sekunder yang 

subur ditumbuhi tanaman hutan.   

Tergilas zaman, merawat warisan nenek moyang.

Kepak Burung Enggang, melawan arus global. 

Berselimut kebijakan, terbalut kearifan  lokal. 

Tane' Olen, nafas kehidupan Kenyah Oma Lung.

BAB

3 Merawat Tradisi
Menjaga Kearifan Lokal
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Hutan Tane' Olen menyediakan banyak sumber makanan, obat-obatan dan berbagai 

kebutuhan dasar untuk perlengkapan rumah tangga seperti kayu dan rotan. Sejak 

migrasi pertama Suku Dayak Kenyah Oma Lung dari Long Saan, para tetua adat telah 

menata wilayah pemukiman, kebun untuk berladang dan hutan adat Tane' Olen.  

Kawasan pemukiman ditata sdemikian rupa dan rapih yang berdiri di tanah datar di 

tepian Sungai Setulang dan Sungai Malinau. Desa Setulang tersebut dikelilingi 

perbukitan hijau dengan ketinggian 150-500 mdpl (meter di atas permukaan laut). 

Sedangkan kawasan kebun yang ditanami pagi, jagung, singkong, ubi, kopi dan aneka 

buah-buahan berada di pinggir desa yang berbatasan dengan hutan Tane' Olen. 

Sebelumnya, areal kebun itu merupakan rimba belantara yang telah dialihfungsikan.  

Mereka mengolah tanah untuk ditanami padi gunung, kacang serta tanaman sayur-

mayur. Konsep pertanian atau perkebunan yang dilakukan masih tradisional yang 

menerapkan sistem ladang berpindah secara bergilir. Pola ini yang telah dijalankan 

secara turun temurun sejak zaman leluhur. Pembukaan lahan untuk kebun masih 

dilakukan secara manual dengan membabat lahan dengan parang atau membakar 

lahan. Namun, hal itu dilakukan secara hati-hati dan mempertahankan pola-pola tradisi 

nenek moyang. Secara alami, bekas ladang berubah menjadi hutan sekunder yang 

subur ditumbuhi tanaman hutan.   

Tergilas zaman, merawat warisan nenek moyang.

Kepak Burung Enggang, melawan arus global. 

Berselimut kebijakan, terbalut kearifan  lokal. 

Tane' Olen, nafas kehidupan Kenyah Oma Lung.

BAB

3 Merawat Tradisi
Menjaga Kearifan Lokal
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Secara tradisional, mereka mengerti bahwa keberadaan hutan sekunder tidak memiliki 

keanekaragaman hayati yang tinggi. Tidak banyak jenis pohon yang menyediakan 

makanan bagi burung, mamalia dan hewan hutan lainnya. Di hutan tenj, lavenj dan jeko 

tidak dijumpai jenis pohon berharga berkayu keras dan tinggi. Pohon kayu yang tumbuh 

di hutan sekunder, paling tinggi hanya 20 meter saja. Itu pun jenis pohon beneva 

(Macaranga sp), sejenis kayu yang mudah lapuk.

Para leluhur Kenyah Oma Lung mamahami akan selalu melindungi dan mempertahan-

kan hutan primer, Tane' Olen, sebagai hutan cadangan atau hutan lindung bagi masa 

depan anak cucunya. Tak heran hutan primer di hulu Sungai Setulang tersebut adalah 

jenis hutan hujan tropis (Tropical rain forest) yang masih alami dan terjaga keberadaan-

nya. Rimbanya berjejal ditumbuhi beragam flora, sungai, bukit dan lembahnya banyak 

ditemui aneka jenis fauna. 

Tane' Olen tidak hanya menyediakan sumber pakan, obat, hewan buruan, rotan dan 

kayu, namun sebagai sumber mata air bersih bagi masyarakat Long Setulang. Belantara 

lebatnya menjadi sumber kehidupan bagi warga Long Setulang dan sekitarnya. Tane' 

Olen adalah “detak jantung dan nafas” Dayak Kenyah Oma Lung.  

Hingga saat ini, keberadaan Tane' Olen sangat terjaga. Hukum adat dan perilaku para 

leluhur masih dipegang dengan baik. Mereka bersama menjaga hutan adat itu dalam 

balutan hukum dan norma adat dan budaya yang kuat. Pengambilan hasil hutan dan 

hewan buruan tetap dilakukan secara bijaksana yang menerapkan kode etik pelestarian 

alam dan prinsip-prisip keberlanjutan (sustainable) yang dilakukan secara tradisional.

 

Tana' Olen yang dikelola secara adat dikenal sebagai tempat larangan. Sebuah kawasan 

sakral untuk menyimpan cadangan kebutuhan jangka panjang masyarakat lokal. 

Keberadaan hutan alami sebagai sumber kehidupan satwa liar, tempat tumbuh 

tanaman obat tradisional dan kawasan cadangan air bersih masih terjaga utuh. Konsep 

ini sudah berabad-abad dikenal oleh Suku Dayak Kenyah Oma Lung. Di dalam wilayah 

Tane' Olen, masyarakat dilarang untuk menebang pohon, membuat ladang, membakar 

hutan adat tersebut dan aktivitas lain yang bisa merusak hutan. Begitu juga ada 

larangan untuk berburu, yang hasil buruannya untuk dijual ke pasar. Aktivitas 

perburuan seperti babi hutan dan rusa di kawasan rimba Tane' Olen tetap 

diperbolehkan dengan mentaati hukum adat yang berlaku. Hasil hutannya tidak boleh 

dieksploitasi secara komersil. Masyarakat diperbolehkan membawa hasil hutan atau 

mengambil hewan buruan, namun untuk kepentingan keluarga saja dan kepentingan 

upacara adat.     
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Berladang secara Tradisional

Suku Kenyah Oma Lung menganggap metode membiarkan 

lahan bekas ladang menjadi hutan kembali adalah cara yang 

efektif untuk memperoleh kesuburan tanah kembali. Semua 

warga Kenyah Oma Lung mengikuti petunjuk arah yang 

diberikan tetua adat. Bila, tetua adat menyampaikan 

kegiatan pembukaan lahan (merimba) di sebelah timur, maka 

semua warga Kenyah Oma Lung akan membuka hutan 

sekunder yang berada di sebelah timur. Secara bergotong 

royong mereka akan melakukan kerja membuka lahan secara 

bergiliran. Proses pembukaan hutan dengan cara ditebas dan 

membakar lahan untuk berladang dikakukan bersama-sama 

dan terkontrol. Pembakaran lahan dikerjakan setelah 

menunggu tanda tiga malam berturut-turut tanpa hujan. 

Mereka akan menebang pohon sesuai arah rebah pohon 

yang ditentukan tetua adat. Arah angin diperhatikan dengan 

cermat agar api saat membakar lahan dapat dikendalikan. 

Mereka membuat sekat bakar yaitu berupa area yang bersih 

dari serasah daun kering, agar api tidak menjalar ke tempat 

lain. Selain itu, kegiatan membuka lahan tersebut juga harus 

jauh dari hutan lindung Tane' Olen. Peralatan penyemprot air, 

pemukul api, dan pembersih serasah juga disiapkan.

Suku Dayak Kenyah Oma Lung adalah para pekerja keras yang 

dikaruniai fisik yang kuat. Ketika sinar matahari mulai 

muncul, para pria dan wanita dewasa sudah sibuk bersiap-

siap ke ladang. Tas gendong rotan (belanyec) yang diisi 

dengan mandau (Senjata khas suku Dayak) dan sedikit 

makanan dan air minum adalah bekal mereka untuk pergi ke 

ladang. Pria dan wanita bersama-sama pergi ke ladang 

dengan mengenakan topi lebar (saung), yang dianyam dari 

daun sang. Sebagian kecil warga pergi ke ladang dengan 

perahu ketinting. Sebagian lainnya pergi ke ladang dengan 

naik sepeda motor atau berjalan kaki menyusuri pinggir 

sungai dan hutan. Ada pula warga yang naik sepeda motor 

menuju ke ladang melintasi jalan terjal berbatu dan 

berlumpur dikala musim hujan. 

Orang Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang masih menerapkan sistem ladang 

berpindah. Kegiatan berladang tersebut masih mengikuti tuntunan tetua adat yang 

bertanggung jawab pada siklus tanam. Perhitungan waktu tanam masih berdasar 

penampakan bulan di langit seperti tradisi mereka sejak dulu. Tetua adat untuk urusan 

siklus tanam, bertanggung jawab memberitahu kapan dan dimana ladang sebaiknya 

dibuka. Semua warga harus mengikuti arahan pemimpin adat tersebut. Bagi mereka, 

petunjuk adat tersebut berguna untuk mencegah hama dengan cara sistem tanam 

serentak dan untuk mengendalikan kebakaran hutan saat pembukaan lahan hutan. 

Tetua adat mulai mengamati bulan sejak bulan baru balik atau bulan baru. Tetua adat 

biasanya akan memilih lahan hutan sekunder jeko, yang sudah berumur 7 hingga 10 

tahun, untuk dibuka kembali dengan pertimbangan pepohonan dan semak belukar di 

hutan tersebut telah mengembalikan unsur hara yang hilang setelah dipakai berladang.
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Bulan lo'ong fazang atau empat hari sebelum purnama dianggap sebagai tanda terbaik 

untuk mulai menanam benih padi di ladang. Suku Dayak Kenyah Oma Lung pantang 

menanam benih tanaman di saat bulan purnama (belasung) karena mereka 

mencermati banyak hama tikus yang memakan benih padi saat bulan purnama. Saat 

bulan purnama, mereka dilarang menanam padi, ubi, pisang, kacang tanah, dan 

singkong.  Siklus tanam tersebut pada akhirnya ditutup dengan pesta panen dan makan 

bersama. Seluruh warga bersukaria makan makanan yang ditata di atas jajaran daun 

pisang, yang digelar di tengah jalan. 

Para peladang Kenyah Oma Lung tidak lagi menanam padi gunung  jenis fade mowang, 

warisan dari Long Saan. Sejak pindah ke Desa Setulang, padi gunung fade mowang 

tersebut tidak cocok dengan tanah dan udara sekitar Desa Setulang. Mereka menanam 

padi jenis telang usan, langsat, pimping, dan ketan ubeg, yang bibitnya diperoleh dari 

kerabat mereka di daerah Batu Kajang. 

Kekompakan warga Desa Setulang menjadi aset utama dalam menghadapi ancaman 

dari luar dan menjalankan tata kelola desa dan tradisi hutan Tane' Olen. Masyarakat 

adat ini berbagi tugas dengan baik antara lembaga desa dan warganya, generasi tua dan 

generasi mudanya. Misalnya, dalam mengelola kebersihan dan kenyamanan desa, 

setiap wajib bergotong royong melakukan kerja bakti. Mereka juga melakukan 

musyawarah untuk urusan desa meskipun mereka telah menerapkan gaya hidup 

modern. 

Suku Oma Lung termasuk hidup sejahtera dan mandiri. Berbagai kebutuhan bahan 

makanan seperti padi dan palawija (ubi, singkong, jagung, kacang, dll) dihasilkan dari 

kebun sendiri. Lahan di sekitar rumah dan kebun juga ditanami sayuran seperti cabai, 

tomat, sawi, terong, dan sebagainya. Kebutuhan lauk-pauk seperti ikan dan udang 

diperoleh dari sungai dengan cara menjala atau menjebaknya dengan memakai 

perangkap ikan dari rotan. Begitupun dengan keinginan untuk memperoleh daging dari 

hewan liar. Babi hutan, rusa, musang dan mamalia kecil lainnya dapat diburu di sekitar 

hutan di pinggir desa. Hampir semua keluarga pun memelihara ayam atau mentok  

untuk diambil daging dan telurnya. Beberapa warga juga memelihara babi di belakang 

rumahnya. Selain itu, umumnya setiap kepala keluarga memelihara anjing untuk 

menjaga rumah, kebun dan menemani berburu. 

Kebun yang subur dan hutan belantara di sekitar desa menyediakan aneka buah-

buahan tropis. Pohon nangka, cempedak, nanas, rambutan, durian dan masih banyak 

lagi, banyak tumbuh di ladang-ladang milik penduduk dan di dalam hutan di bantaran 

Sungai Setulang. Saat panen tiba, seperti musim buah durian, mereka menjualnya ke 

pasar. Masyarakat adat tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri 

karena banyak kebutuhan bahan pangan banyak tersedia di sekitar desa.  

Foto: pustakaborneo.org/LtC/Program Cakrawala Borneo
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Cara Hidup yang Berkelanjutan

Di Desa Setulang tercatat ada 216 kepala keluarga yang menempati 208 bangunan yang 

tertata secara baik. Jumlah penduduknya ada lebih dari 900 jiwa yang hampir 99,9% 

adalah Suku Dayak Kenyah Oma Lung. Uniknya, tiap keluarga memiliki rumah panggung 

dari kayu yang dibangun dengan apik dan kokoh. Jenis kayu dari rumah panggung 

tersebut adalah kayu ulin yang berusia puluhan tahun, yang umumnya telah dibangun 

pada generasi pertama penghuni Desa Setulang. Begitu pula dengan perabotan rumah 

tangga banyak pula dibuat secara tradisional. Perabot kayu berupa meja, kursi, serta 

lemari. Hampir semua penduduk pandai menganyam berbagai barang seperti 

keranjang, topi untuk bekerja atau alas tikar yang dibuat sendiri dengan menganyam 

daun sang dan rotan. 

Anak muda dan pria dewasa selalu menyempatkan diri mengambil daun sang dan rotan 

untuk keluarganya saat mereka pergi ke hutan Tane' Olen. Daun sang dan rotan itu 

kemudian dianyam menjadi topi, tikar dan tas gendong belanyec oleh perempuan 

Kenyah Oma Lung di waktu senggang. Pada hari pasaran, mereka menjual hasil 

kelebihan panen padi, telur ayam, buah nanas, dan kerajinan anyaman mereka hingga 

ke Pasar Malinau. Hasil penjualan itu memberi kelebihan uang untuk biaya pendidikan, 

pakaian dan kebutuhan lain. Hal tersebut menjadi pemasukan keuangan bagi keluarga 

Dayak Kenyah Oma Lung.
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Beberapa tahun lalu, Desa Setulang pernah terkenal dengan desa penghasil kopi di 

Kabupaten Malinau. Pengembangan tanaman kopi robusta dan liberica juga menjadi 

sumber pendapatan bagi benyak warga Desa Setulang. Awalnya, ada sekitar 50 kepala 

keluarga sudah menanam kopi di ladang di sekitar Sungai Malinau pada tahun 1980an. 

Pada masa itu panen dapat dilakukan seminggu sekali dengan hasil produksi sekitar 

setengah karung. Biji kopi dijemur dan digiling sebelum dijual ke Pasar Malinau. Namun, 

karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya kopi, rendahnya kualitas 

penanganan pasca panen kopi menyebabkan produksi kopi menurun. Hingga kini, 

tanaman kopi di kawasan Desa Setulang masih terus menghasilkan. Biji-biji kopi 

tersebut diolah secara tradisional untuk dipakai sendiri, sisanya dijual ke pasar.  

Selama ratusan tahun, Dayak Kenyah Oma Lung sudah memahami bahwa manusia 

sangat tergantung dengan alam. Kepatuhan terhadap tradisi sangat mendukung nilai-

nilai konservasi alam, budaya masyarakat lokal serta hidup berkelanjutan (Sustainable 

Life). Konsep pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan 

pelestariannnya bagi generasi mendatang. Ditengah besarnya arus perkembangan 

zaman, Dayak Kenyah Oma Lung mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup mereka 

hingga saat ini. Mereka tergolong cukup sejahtera dan bahagia karena mampu hidup 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal. Dengan pola atau cara hidup 

seperti itulah masyarakat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang tersebut 

menerapkan konsep cara hidup yang berkelanjutan (Sustainable Ways).  

Di masa sekarang, anak-anak dan remaja Kenyah Oma Lung masih mewarisi 

keterampilan menjelajah hutan. Di akhir pekan dan saat liburan para orangtua 

mengajak anak-anak mereka untuk berburu di sekitar hutan Tane' Olen. Para remaja 

juga pandai memainkan mandau untuk berbagai keperluan. Para generasi muda gemar 

sekali berburu babi hutan dengan memakai senapan angin. Begitu pula dengan 

berenang di sungai, mengemudikan perahu kayu serta berladang. Sejak kecil, para 

orang tua sudah mengajari berbagai keahlian warisan nenek moyangnya. Kaum 

perempuan muda banyak diajari cara menganyam oleh para orang  tua. 

Sama hal dengan pembelajaran tentang seni budaya Dayak Kenyah Oma Lung, 

menganyam, bermain musik tradisional, bernyayi serta menari banyak diajarkan para 

tetua kepada generasi muda. Keahlian ini sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian 

adat dan budaya leluhur. Tari-tarian serta pentas musik tradisional selalu ditampilkan 

dalam berbagai acara adat dan pentas seni. Pementasan berbagai ajang seni budaya itu 

dilakukan di  Balai Desa Adat. Hal tersebut menjadi sajian yang sangat menarik bagi para 

wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Setulang. Tak hanya itu, saat digelar pentas 

seni yang umumnya dilakukan pada akhir dan pertengahan tahun, berbagai kuliner 

tradisional juga disajikan. Begitupula halnya dengan pameran berbagai macam produk 

anyaman karya warga Desa Setulang.  
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Hutan Desa, Konsep Menjaga Alam 

Keinginan warga Dayak Kenyah Oma Lung sangat tinggi 

untuk memperoleh status hukum bagi hutan lindung 

Setulang. Pada tanggal 17 Juli 2003, mereka telah membuat 

lembaga desa yang bertugas mengelola hutan lindung di 

Desa Setulang. Peraturan mensyaratkan hutan lindung 

mereka harus mempunyai nama, sehingga mereka pun 

mencari nama untuk hutan lindungnya. Mengacu pada 

tradisi di Long Saan, para pemimpin adat dan masyarakat 

kemudian memilih nama Tane' Olen sebagai nama hutan 

lindung di Desa Setulang. Akhirnya, nama Tane' Olen 

kembali disematkan pada hutan lindung atau hutan 

cadangan milik Dayak Kenyah Oma Lung, dengan makna 

kepemilikan yang sudah berbeda dari tradisi di Long Saan. 

Lembaga desa yang mengelola hutan lindung di Setulang 

pun menyandang nama Badan Pengelola Hutan Tane' Olen 

(BP-HTO) dengan masa tugas lima tahun. Pembentukan 

Badan Pengelola Hutan Tane' Olen tersebut sekaligus 

menandai penghargaan Kalpataru yang diterima Desa 

Setulang, atas perjuangannya mempertahankan hutan adat 

mereka di tengah maraknya penjualan hutan adat kepada 

perusahaan konsesi hutan. Penghargaan Kalpataru tahun 

2003 diberikan Presiden Republik Indonesia, Megawati 

Soekarno Putri, kepada suku Dayak Oma Lung yang diwakili 

oleh Charles Kole Adjang. Pada tahun itu juga suku Kenyah 

Oma Lung menjadi finalis World Water Contest di Kyoto. 

Suku tradisional ini dikenal di dunia sebagai salah satu 

kelompok masyarakat yang telah menjalankan konservasi 

hutan dan memiliki pengetahuan lokal yang berharga 

tentang cara mengelola hutan secara lestari. Sejak itu, 

berbagai macam orang dan lembaga dari berbagai penjuru 

dunia pun datang ke Desa Setulang dan Tane' Olen untuk 

mempelajari kearifan lokal dalam mengelola hutan.
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Proses birokrasi yang dilalui untuk memperoleh status 

hukum hutan desa memerlukan waktu hingga lima tahun. 

Awalnya, berdasarkan Surat Keputusan 526/Menhut- 

II/2013, masyarakat Desa Setulang memperoleh surat 

keputusan penetapan hutan produksi sebagai areal kerja 

hutan desa, seluas 4.330 hektar, yang berada di wilayah 

Setulang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur. 

Dalam perkembangannya, ternyata Kabupaten Malinau 

berubah menjadi bagian wilayah Provinsi Kalimantan Utara, 

yang dibentuk sebagai pemekaran wilayah Kalimantan 

Timur. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan 

surat keputusan kedua, yaitu Surat Keputusan 755/Menhut-

II/2014, untuk merevisi posisi provinsi hutan desa di 

Setulang serta merevisi luas hutan desa di Setulang menjadi 

4.415 hektar. Atas dasar surat keputusan kedua tersebut, 

Lembaga Pengelola Hutan Desa Setulang kemudian 

mengajukan hak pengelolaan hutan desa kepada Gubernur 

Kalimantan Utara.

Akan tetapi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 

yang baru terbentuk, belum pernah mengeluarkan 

Pertimbangan Teknis dan Draft Keputusan Gubernur 

tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa, sehingga memerlukan 

waktu enam bulan untuk menyiapkan surat keputusan 

Gubernur tersebut. Akhirnya, pada tahun 2016, Gubernur 

Kalimantan Utara menyerahkan Surat Keputusan Gubernur 

188.44/K.470/2016 tentang pemberian hak pengelolaan 

hutan desa seluas 4.415 hektar kepada Lembaga Pengelola 

Hutan Desa Tane' Olen Setulang.

Hutan Desa Tane' Olen Setulang memperoleh ketetapan 

wilayah kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan seluas 4.415 hektar. Kawasan Tane' Olen sendiri 

merupakan bagian dari kawasan hutan negara produksi 

terbatas dan hutan lindung. Di dalam surat keputusan 

Gubernur tersebut diatur bahwa badan pengelola hutan 

desa wajib melaksanakan rencana kerja dan rencana 

tahunan pengelolaan hutan desa yang disusun bersama 

Penerapan status hutan desa membutuhkan proses lama karena belum siapnya 

perangkat yang diperlukan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia baru 

mengeluarkan peraturan mengenai hutan desa pada tahun 2008, yaitu melalui 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Peraturan 

tersebut membuka peluang bagi masyarakat lokal baik yang tinggal di dalam maupun di 

sekitar kawasan hutan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan wilayah hutan yang 

ada di desanya sendiri. 

Masyarakat Desa Setulang mengusulkan hutan Tane' Olen di Desa Setulang menjadi 

Hutan Desa Tane' olen Setulang kepada Bupati Malinau pada bulan April 2011. Dengan 

difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan lembaga swadaya masyarakat FORCLIME, Bupati 

Malinau atas nama pemerintah daerah Kabupaten Malinau, kemudian mengusulkan 

Hutan Desa Tane' Olen kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Proses 

bergulir terus, hingga pada tanggal 11 Juni 2011, Pemerintah Desa Setulang 

menetapkan kawasan hutan Tane' Olen sebagai hutan desa. Pengelola hutan desa tetap 

sama, yaitu Badan Pengelola Hutan Tane' Olen, yang kemudian berubah nama menjadi 

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Setulang.
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dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah terkait. 

Pemegang hak pengelolaan hutan desa di larang 

memindahtangankan, menggunakan serta tidak mengubah 

status dan fungsi kawasan sebagai hutan produksi terbatas 

dan hutan lindung.

Rencana kerja pengelolaan Hutan Desa Tane' Olen Setulang 

mencakup perlindungan dan pengelolaan lestari berbasis 

bentang alam dengan mengutamakan hasil-hasil hutan 

bukan kayu, jasa lingkungan, dan ekowisata. Hutan Desa 

Tane' Olen telah menjadi contoh bagi daerah lain di provinsi 

Kalimantan Utara dalam pengelolaan hutan yang tetap 

menjaga tradisi budaya dan kelestarian hutan demi 

kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2017 baru Desa 

Setulang yang memiliki hak pengelolaan hutan desa di 

Kalimantan Utara. Tak heran, warga Dayak Kenyah Oma Lung 

di Desa Setulang adalah penerima pertama hak pengelolaan 

hutan desa di Kalimantan Utara.
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perlahan tradisi mereka dalam mengelola lahan pertanian pun mulai berubah dan 

bersifat lebih intensif. Mereka juga sudah banyak menanam jenis-jenis tanaman keras 

dalam skala yang luas seperti kopi, buah-buahan, jenis-jenis penghasil kayu bahan 

bangunan dan lain-lain. Di lahan pekarangan, masyarakat menanam sayur-sayuran, 

tumbuhan obat, pohon buah-buahan dalam jumlah terbatas, tanaman hias dan lain-lain.
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Status hukum itu menguatkan kesepakatan antara Suku 

Dayak Kenyah Oma Lung dan pemerintah, bahwa hutan 

primer di wilayah tinggal Suku Dayak Kenyah Oma Lung 

dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai tradisi masyarakat 

setempat dengan tetap mengacu pada kebijakan negara 

sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Negara 

telah mengakui keberadaan tradisi dan adat Dayak Kenyah 

Oma Lung dalam mengelola hutan, sama pentingnya 

dengan keberadaan para pemilik modal di industri 

pengusahaan hutan.

Tekad untuk tetap mempunyai kawasan hutan yang baik 

sudah terbawa secara turun-temurun karena mereka 

umumnya sadar betul bahwa ketergantungannya terhadap 

hutan sangat tinggi dan berlangsung secara terus-menerus. 

Hal ini juga terkait dengan tradisi nenek moyang Dayak 

Kenyah yang memandang bahwa hutan harus dilindungi 

dan dijaga kelestariannya. Banyak bahan makanan, kayu 

bahan bangunan, bahan perahu, rotan, obat-obatan, bahan 

anyaman, sumber air bersih dan lain-lain diperoleh dari 

hutan. 

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan dan 

keputusan tersebut berlaku secara menyeluruh, baik untuk 

masyarakat Desa Setulang sendiri maupun bagi masyarakat 

dari desa lain di sekitarnya yang melakukan pelanggaran 

terhadap kawasan Tane' Olen. Dilihat dari pola hidup 

masyarakat Desa Setulang tidak ada perbedaan dengan 

masyarakat Dayak pada umumnya. Untuk mendapatkan 

bahan makanan pokok, mereka juga melakukan kegiatan 

perladangan berpindah. 

Dengan luas areal ladang keseluruhan sekitar 6.000 ha, 

sampai saat ini dipandang masih cukup, tidak diperlukan 

perluasan ladang baru yang berasal dari hutan primer. 

Dengan masuknya teknologi di bidang pertanian, secara 
Foto: pustakaborneo.org/LtC/
Program Cakrawala Borneo
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Desa Setulang bahkan telah membentuk Badan Pengelola Hutan Desa untuk mengatur 

berbagai aspek dan masalah pemanfaatan hutan yang ada di wilayahnya. Konsisi yang 

dilakukan oleh warga Desa Setulang merupakan upaya dan tujuan yang sangat 

bijaksana dan mendukung program konservasi yang dicanangkan oleh Pemda Malinau, 

Pemerintah Pusat dan masyarakat dunia pada umumnya. Bila ditinjau dari segi 

konservasi, maka upaya yang ditempuh oleh masyarakat Desa Setulang jelas 

merupakan suatu modal dasar yang dapat dibanggakan oleh pemerintah lokal dan 

kabupaten dalam mengembangkan berbagai program pembangunannya yang berbasis 

pada hutan dan lanskapnya. Banyak daerah yang ingin membangun atau 

mengembangkan wilayahnya melalui program ekowisata dan sejenisnya, namun 

banyak menghadapi kendala karena tidak didukung oleh masyarakatnya. 

Alhasil, kegigihan dan semangat masyarakat Desa Setulang dalam mempertahankan 

hutannya tersebut mendapat banyak perhatian, baik dari dalam maupun dari luar 

negeri. Dapat dikatakan pengunjung atau wisatawan lokal dan mancanegara datang ke 

kawasan ini silih berganti untuk melihat kearifan budaya warga Desa Setulang. Berbagai 

peneliti hidupan liar, botani serta zoologi juga berdatangan untuk meneliti 

keanekaragaman hayati di sekitar hutan adat Tane' Olen. Upaya tersebut terbukti telah 

membuahkan hasil. Pada tahun 2003, Presiden Republik Indonesia telah memberikan 

penghargaan Kalpataru, sebuah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan kepada 

Suku Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang.  
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Desa Setulang adalah salah satu dari empat desa wisata yang ada di Kabupaten Malinau, 

Provinsi Kalimantan Utara. Desa yang masuk ke dalam Kecamatan Malinau Selatan Hilir 

ini, telah diresmikan menjadi kawasan tujuan wisata Kabupaten Malinau yang bernama 

Desa Wisata Setulang pada tanggal 28 Oktober 2013. Setulang adalah desa yang 

memiliki  budaya khas yang masih dilestarikan budaya adat Dayak Kenyah Oma Lung. 

Warga desa masih mempertahankan bahasa, hukum adat serta adat istiadat lokal 

dalam kehidupan sehari-harinya.

Desa ini banyak memiliki daya tarik wisata budaya. Salah satunya adalah pentas seni tari 

khas Suku Dayak Kenyah Oma Lung. Pagelaran tari-tarian serta musik tradisional akan 

ditampilkan dalam pesta adat dan pesta penyambutan para pejabat. Pentas seni tari 

diadakan juga pada saat pesta panen, setiap bulan april. Pesta budaya rutin dilakukan 

setiap tahun yang dilaksanakan di dalam balai adat desa. Gelaran pesta budaya ini 

banyak dihadiri oleh seluruh masyarakat, pejabat pemerintah, tokoh adat dan 

undangan dari luar desa.

Berkawan alam, menjunjung tradisi.

Rimba tropis berselimut pagi.

Susur kampung hingga ke hulu.

Senyum gadis Oma Lung menyambut tamu.
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Lumbung padi menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Puluhan lumbung padi 

berbentuk panggung terbuat dari kayu ulin didirikan di areal khusus di dekat gerbang 

masuk desa. Setiap keluarga mempunyai satu buah lumbung padi. Hasil panen berupa 

padi disimpan selama bertahun-tahun untuk cadangan makan keluarga. Fungsi 

lumbung padi tidak hanya sebagai tempat penyimpan bahan makanan seperti padi, 

singkong dan jagung, tetapi juga menjadi tempat penyimpan barang-barang berharga 

milik keluarga. Tempat ini sangat aman, bahkan tidak dijaga. Bahan makanan atau 

barang berharga tidak ada yang hilang. Mereka percaya kawasan ini dijaga oleh para roh 

leluhur. Tak seorang pun mau mengambilnya, mereka percaya bahwa lumbung padi 

didirikan dan dijaga pula oleh leluhur Dayak Kenyah Oma Lung. Adanya konsep lumbung 

padi mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Desa Setulang sangat kuat dan 

masih terjaga, kesederhanaan masyarakat dalam melestarikan budaya leluhur dan 

mandiri dalam mengelola hasil bumi.

Penampilan tarian itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja. 

Tarian tersebut dikenal dengan nama Tari Gerak Sama. 

Acara diawali dengan sambutan dari kepala desa, kemudian 

dilanjutkan oleh ketua adat. Kemudian ditampilkan tari-

tarian yang disaksikan oleh pengunjung di dalam balai adat. 

Setelah itu, acara resepsi dengan menyantap hidangan yang 

dimasak oleh warga. Acara ditutup dengan pembacaan doa. 

Pesta adat yang meriah tersebut dihadiri kurang lebih 

seribu orang. Dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur 

terhadap hasil panen setiap tahunnya.

Keterampilan yang ada di Desa Setulang masih terjaga dan 

terus dipertahankan. Tiang rumah terbuat dari  ukiran kayu 

yang dibuat oleh warga setempat. Ukiran tidak hanya ada 

pada rumah-rumah bahkan ukiran khas Dayak Kenyah Oma 

Lung juga ada pada organ tubuh orang-orang tua. Masih 

juga  dipertahankan juga balai adat atau lamin adat yang 

dipakai sebgai tempat berkumpul warga. Bentuk 

pemakanam pun masih dipertahankan. Para pengujung 

masih dapat menikmati rumah panjang, sebagai tempat 

tinggal kepala suku. Lumbung padi juga menjadi tempat 

destinasi wisata yang unik.

Kesenian masih sangat kuat pengaruhnya dalam keseharian 

masyarakat seperti penari dan pemain musik. Mereka 

berlatih rutin di balai adat. Warga juga membuat dan 

memasarkan kerajinan tangan dan menjadi salah satu mata 

pencaharian masyarakat. Banyak kerajinan tangan yang 

terbuat dari rotan dan topi menari yang disebut taket loong 

tong, tikar yang dikenal dengan nama tazeng dan lain lain.
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Desa Wisata 

Bagi wisatawan yang mempunyai waktu terbatas dapat melakukan program 

penjelajahan desa. Dengan mengelilingi desa selama satu hari, sambil melihat-lihat 

kehidupan orang desa sehari-harinya. Banyak aktifitas warga yang dapat dinikmati 

wisatawan, seperti ikut pergi ke ladang untuk bercocok tanam. Dapat pula bergembira 

bersama warga di sungai mencari ikan di sekitar Sungai Setulang atau Sungai Malinau. 

Hasil tangkapan dari sungai seperti ikan dan udang dipakai untuk santapan makan 

malam. Selain itu para pengunjung, dapat juga mengamati para seniman lokal dalam 

menganyam rotan, membuat perahu, membuat mandau atau melihat latihan bermain 

musik dan tari di balai adat desa. 

Tak hanya itu, kini, pengunjung bisa melihat proses pembuatan batik  khas Kalimantan 

Utara yang diproduksi oleh kaum wanita di Desa Setulang. Di sisi lain, alangkah 

berkesannya ketika berkunjung ke tempat proses pembuatan makanan tradisional. 

Uniknya lagi di desa kecil itu masih dijumpai pandai besi yang membuat senjata tajam 

mandau, senjata khas Suku Dayak. Mereka masih menempa besi dengan peralatan yang 

sangat sederhana. Mengukir gagang kayu dan sarung mandau dengan keterampilan 

tangannya. Kegiatan ini dapat dilakukan wisatawan didampingi oleh pemandu wisata 

yang dikelola oleh Pusat Informasi Wisata Desa Setulang.

Menempa logam untuk membuat mandau 
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Upaya memperkuat ekowisata juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau 

pada tahun 2014 dengan membentuk Badan Pengelola Wisata Desa Setulang. 

Sebelumnya, para pihak terkait telah memberikan pelatihan kepada warga tentang cara 

melayani tamu, bantuan alat memasak, serta pelajaran bahasa Inggris untuk melayani 

kunjungan dari wisatawan mancanegara. Bahkan sejumlah perwakilan warga Desa dan 

Pengelola Wisata Desa Setulang Setulang melakukan kunjungan kerja ke desa ekowisata 

di Yogyakarta, untuk belajar. Dinas Pariwisata juga memfasilitasi pembangunan sarana 

penunjang pariwisata seperti Kantor Badan Pengelola Hutan Desa dan Pengelola Wisata 

Desa Setulang. Dinas Pekerjaan Umum memberi fasilitas pembangunan jalan raya dan 

Dinas Kesehatan melalui Puskesmas memberikan penyuluhan tentang sanitasi, 

kebersihan dan kesehatan. Tim ahli juga diturunkan untuk mengumpulkan data teknis 

sistem pemasangan pipa air minum sebagai langkah menyiapkan Desa Setulang sebagai 

penyedia jasa lingkungan berupa air bersih.
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Paket wisata yang ditawarkan bervariasi dari penginapan 

sebesar Rp 160.000/orang hingga sewa ruangan sebesar 

Rp. 500.000, per ruang/per malam. Ada juga  paket tarian 

adat Dayak Rp550.000,00. Penginapan di rumah-rumah 

penduduk asli tersebut dilengkapi dengan sajian makanan 

dari hasil ladang milik mereka. Para ibu-ibu Dayak Kenyah 

Oma Lung mengolah daun pakis, umbut rotan, dan 

memasak ikan segar dari hutan Tane' Olen, dengan bumbu 

garam dan daun beke, daun rempah campuran sayur.  

Makanan alami tersebut memberi sensasi petualangan 

otentik yang hanya diberikan oleh masyarakat Dayak Oma 

lung. Keunikan budaya, jernihnya air sungai, bau humus 

hutan Tane' Olen dan hangatnya sinar matahari di 

Setulang membawa pengalaman yang dalam bagi para 

tamu yang datang. 
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Paket wisata yang ditawarkan bervariasi dari penginapan 

sebesar Rp 160.000/orang hingga sewa ruangan sebesar 

Rp. 500.000, per ruang/per malam. Ada juga  paket tarian 

adat Dayak Rp550.000,00. Penginapan di rumah-rumah 

penduduk asli tersebut dilengkapi dengan sajian makanan 

dari hasil ladang milik mereka. Para ibu-ibu Dayak Kenyah 

Oma Lung mengolah daun pakis, umbut rotan, dan 

memasak ikan segar dari hutan Tane' Olen, dengan bumbu 

garam dan daun beke, daun rempah campuran sayur.  

Makanan alami tersebut memberi sensasi petualangan 

otentik yang hanya diberikan oleh masyarakat Dayak Oma 

lung. Keunikan budaya, jernihnya air sungai, bau humus 

hutan Tane' Olen dan hangatnya sinar matahari di 

Setulang membawa pengalaman yang dalam bagi para 

tamu yang datang. 



Ada 15 rumah warga yang dijadikan home stay (penginapan), dengan daya tampung 

mencapai 1 sampai 8 orang pengunjung di setiap penginapan. Penginapan di rumah 

warga ini, tampil apa adanya seperti hidup bersama dengan warga pemilik rumah. 

Konsep tinggal bersama masyarakat lokal inilah yang diunggulkan dalam konsep 

ekowisata di Desa Setulang. Untuk kebutuhan makanan dan minuman bagi 

pengunjung, para pemilik penginapan menyajikan makanan khas penduduk desa. 

Makanan tradisional tersebut diperolah dari sekitar desa. Aneka sayuran dan buah-

buahan  dipetik dari hasil kebun sekitar pekarangan. Beras dipanen dari ladang-ladang 

subur di dekat hutan. Sedangkan ikan segar dan udang hasil tangkapan dari sungai. 

Bahan makanan alami tersebut dijadikan menu spesial bagi pengunjung. Berbagai 

panganan tradisional dimasak dengan kayu bakar, disajikan secara sederhana, khas 

keluarga Suku Dayak Kenyah Oma Lung. 
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Jelajah Rimba Tane' Olen

Ekowisata di Desa Setulang dan Tane' Olen telah berjalan dengan baik karena dikelola 

oleh badan pengelola resmi milik desa. Saat ini, ditunjang pula dengan jaringan telepon 

4G dan jaringan internet yang sudah terkoneksi dengan baik. Sementara itu, jalan aspal 

yang menghubungkan Kota Malinau dengan Desa Setulang kondisinya tergolong bagus. 

Kendaraan roda empat dan sepeda motorpun dapat dilaluinya dengan cepat. Dari pusat 

Kota Malinau menuju lokasi memakan waktu sekitar satu jam saja. Sepanjang 

perjalanan akan melintasi kawasan berbukit dengan pemandangan alam yang asri 

berupa perkebunan, hutan serta beberapa pemukiman penduduk. 

Sedangkan jalan menuju pintu masuk menuju hutan Tana' Olen juga sudah dibenahi. 

Selain tracking, menuju hutan adat tersebut dapat dilalui dengan perahu kayu 

menyusuri aliran Sungai Setulang. Pengelola saat ini juga menyediakan pula angkutan 

Balai pengelola wisata Desa Setulang telah menetapkan seluruh rincian tarif wisata, 

kuliner maupun akomodasi bagi para pelancong. Daftar harga makan dan minum yang 

disajikan oleh pengelola home stay adalah 40 ribu/porsi untuk sekali makan. Sedangkan 

jasa pemandu lokal untuk keliling desa adalah 100 ribu rupiah/hari. Bila datang 

rombongan besar bisa menyewa aula atau balai pertemuan yang cukup besar dengan 

tarif 500 ribu rupiah untuk satu malam. Harga yang sama juga diterapkan saat 

pengunjung menyewa Balai Adat Adjang Lidem untuk berbagai keperluan. Untungnya, 

sejak tahun 2019 sinyal telepon seluler dan  jaringan internet dapat ditangkap di Desa 

Wisata Setulang. Warung kebutuhan bahan pokok serta aliran listrik pun tersedia di 

desa.
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mobil atau menumpang sepeda motor bagi wisatawan dari Desa menuju pintu masuk 

Tane' Olen. Bagi yang ingin memulai petualangan, menuju pintu masuk Tane' Olen 

alangkah serunya bila berjalan kaki dari desa sekitar setengah jam, melintasi pinggir 

sungai, menyusuri ladang penduduk. 

Bagi wisatawan asing, umumnya mereka memilih petualangan menjelajah hutan tropis 

di hutan  Tane' Olen. Setiap rombongan yang ingin mengeksplorasi pesona hutan adat 

Tane' Olen harus didampingi oleh pemandu resmi dari pihak pengelola. Badan 

Pengelola Hutan Desa dan Pengelola Wisata Desa Setulang akan menyediakan jasa 

pemandu wisata dan porter (pembawa barang) bagi wisatawan yang bertualang di 

areal lebatnya rimba Tane' Olen. Jasa guide atau pemandu wisata sekaligus menunjuk 

jalan dibenderol 150 ribu rupiah/orang perharinya. Sedangkan jasa pengangkut barang 

perharinya adalah 100 ribu rupiah untuk satu orang. Untuk biaya menginap di dalam 

hutan, pihak pengelola juga mengutip tarif 100 ribu rupiah per hari untuk satu 

rombongan. Namun, biaya sebesar itu tidak berlaku saat pengunjung yang datang akan 

mengadakan penelitian. 

Akses Menuju Lokasi

Secara umum letak geografis Desa Wisata Setulang dikelilingi hutan hujan tropis khas 

Pulau Borneo. Beberapa sungai besar dan kecil juga mengalir di lembah bukit seputar 

desa. Diantaranya adalah Sungai Malinau, sungai besar yang menjadi sarana 

transportrasi ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Sungai ini 

bermuara di Pulau Tarakan dan berhulu di wilayah Mentarang di sebelah utara berada 

Desa Sentaban dan Desa Setarap di  wilayah selatan.

Akses menuju lokasi ini terbilang sangat jauh dan mahal. Dari pusat kota Kabupaten 

Malinau dapat ditempuh 1 jam berkendaraan roda empat atau roda dua melalui jalur 

darat dengan kondisi jalan beraspal dan bebatuan. Sedangkan, para wisatawan yang 

berasal dari Kabupaten Nunukan dapat ditempuh lewat transportasi air selama 6 jam 

yang singgah di Kota Malinau. Bila melalui Kota Tanjung Selor, ibukota Kalimantan Utara, 

dapat ditempuh  7 jam lewat jalur darat melewati Kota Malinau.

Jalur yang termudah adalah lewat Kota Tarakan yang berada di Pulau Tarakan. Menuju 

kota administratif ini banyak jalan yang dapat ditempuh dari beberapa kota besar di 

Indonesia. Jalur laut dan pesawat dapat dilakukan melalui Kota Nunukan, salah satu 

kota  perbatasan yang menjadi pintu masuk negara Malaysia dengan Indonesia. Akses 
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menuju Tarakan juga dapat dilakukan dengan menumpang pesawat terbang dari kota-

kota di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya, Bali serta wilayah Kalimantan lainnya. 

Penerbangan menuju Tarakan akan transit di Bandar Udara Internasional Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Ibukota Kalimantan Timur.

Dari Kota Tarakan ini, wisatawan dapat memilih untuk melanjutkan perjalanannya 

menuju Kota Malinau melewati jalur udara atau jalur sungai. Perjalanan jalur sungai 

ditempuh dengan menggunakan speedboat sekitar 4 jam lamanya. Biaya transportasi 

air ini dikenakan tiket 250 ribu rupiah setiap orangnya. Kapal bermotor tersebut akan 

menunggu penumpang menuju dermaga Malinau dari dermaga Tarakan.

Perjalanan melalui jasa transportasi udara ditempuh dengan pesawat yang memakan 

waktu 30 menit saja. Setiap hari tersedia penerbangan menuju Malinau di Bandara 

Udara Kota Tarakan. Bila ingin petualangan lebih asyik, dapat menumpang pesawat kecil 

berpenumpang 12 orang atau pesawat sedang berpenumpang 50 orang dengan tarif 

antara 500 ribu sampai satu juta rupiah per orang menuju Bandar Udara RA Bessing, 

Kota Malinau. 

Tane’ Olen - Pusaka Alam Tanah Leluhur 85

Perjalanan selanjutnya, disambung dengan jalur darat menuju Desa Setulang dengan 

menumpang kendaraan motor atau mobil. Di Malinau tersedia beberapa hotel dengan 

tarif di bawah satu juta rupiah perkamarnya. Jarak antara Kota Malinau menuju lokasi 

adalah 32 kilometer dengan lama perjalanan satu jam. Para penjelajah akan disuguhi 

pemandangan yang indah bernuansa hutan tropis, turun naik bukit dan jalan berkelok-

kelok sepanjang perjalanan.

Desa Wisata Setulang masih menyimpan potensi yang sangat menarik selain wisata 

budaya dan wisata alam. Sepanjang perjalanan lewat jalur darat, air dan udara menuju 

lokasi juga merupakan sebuah petualangan yang mengasyikkan. Pesona Desa Setulang 

dan hutan adatnya memiliki pesona khas Dayak Kenyah Oma Lung, eksotisme alam liar 

yang masih terjaga, keunikan adat serta budaya masyarakat tradisionalnya. 

Beragam aktifitas warisan nenek moyang, berbagai kerajinan tangan etnik dayak serta 

keanekaragaman flora dan fauna serta lebatnya hutan hujan tropis alami seakan 

menjadi “surga kecil” yang masih tersisa di Pulau Borneo. Konsep pelestarian alam dan 

budaya serta ketahanan pangan menjadikan warga Suku Dayak Kenyah Oma Lung hidup 

harmoni dengan alam. Hal tersebut telah terpelihara sejak ribuan tahun lamanya. 

Sebuah filosofi  kuno dari leluhur Suku Dayak menyatakan, ”Hutan memberi kami air 

bersih, sehingga darah kami bersih. Tanah kami utuh, tanah menua dan tidak dibabat. 

Udara bersih yang dihasilkan hutan alami. Kalau udara itu bersih, maka hidup kita akan 

lebih lama“.  

Long Bawan

Rute udara Rute air Rute darat
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Tanaman Obat di sekitar Desa Setulang dan 
Hutan Sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir, Desa Setulang

Da�ar Tanaman di Hutan Sekolah SDN 002 Malinau Selatan Hilir, Desa Setulang

LAMPIRAN

BUAH KAYU GETAH OBAT

1 Abung Bu’iny ● ●

2 Abung Fingek ● ●

3 Ango/Onga Rengas Gluta renghas Lour ● ●

4 Bala  Sa feny ●

5 Beko Sa ’e ●

6 Bele’em Ul in Eusideroxylon zwageri ● ●

7 Beneva Mahang damar Macaranga sp ● ● ●

8 Bere ● ●

9 Enco Lutung Jelutung Buki t/Gunung Dyera costulata ● ● ●

10 Eve Tenevule Rota n Calamus L ● ● ●

11 Eyem ●

12 Jelutung Rawa Jelutung Rawa Dyera polyphylla ● ●

13 Kar’eng Seri  / Kers en Muntingia calabura L ● ● ●

14 Kaze Acap ●

15 Kaze Afe’ ●

16 Kaze Ba ’u / Nyopen ●

17 Kaze Kerta s Akas ia Acacia ● ● ●

18 Kaze Zaung ●

19 Kelefulu ●

20 Kenta ngo ●

21 Keramu Sevi ●

22 King/Seleti  Empe Rambuta n Huta n (Sapindaceae) Nephelium lappaceum ● ●

23 Lemele’ Ipi l  / Merbau Intsia spp ● ●

24 Lempede ● ●

25 Lemutiny ● ●

26 Lunuk Beringin Ficus spp - Moraceae ● ●

27 Men ●

28 Nya lo ●

29 Nyufing ● ●

30 Sa lak Ba l i ●

31 Ta ’a k ● ● ●

32 Tak Ba l i ●

33 Tak Bavang ●

34 Ta lang ●

35 Tanyi t Manggri s  / Pohon Madu Koompassia excelsa Becc (Tanb) ●

36 Tato ●

37 Tema’a ● ● ●

38 Tempango ● ●

39 Tena’a Meranti Shorea ●

40 Teqema’a ●

41 Ubo Ubah Eugenia Spp ●

MANFAAT
NAMA LOKAL INDONESIA ILMIAHNO

NO LOKAL INDONESIA ILMIAH
1 Aka Kazung/Aka Fa i t Brotowal i Tinospora cordifolia

2 Akar Kedayan Akar Kedayan Aristolochia sp

3 Aren/Enau Aren/Enau Arenga pinnata 

4 Bambu Bambu Bambuseae

5 Be’ke Sengkubak, Daun Napa Pycnarrhena cauliflora 

6 Bele’em/Bel i ’en Ul in Eusideroxylon zwageri

7 Benevang Benuang/Binuang Octomeles sumatrana

8 Bengkuang Bengkuang / Bengkoang Pachyrhizus erosus

9 Bere Sa lak Hutan -

10 Daun Sang Daun Sang Licuala valida Becc

11 Eve Tenevule Rotan Calamus L

12 Jambu Hutan Jambu Hutan -

13 Jarak Jarak Jathropa curcas

14 Jelemutin Buah Senduduk Akar, Senggani   Melastoma malabathricum L.

15 Kar’eng Seri  / Kersen Muntingia calabura L

16 Kaze Afe’ - -

17 Kaze Kubeg Leme - -

18 Keniki r Keniki r Cosmos caudatus

19 Ketapang Ketapang Terminalia catappa 

20 Kitung Manggis Garcinia mangostana L. 

21 Kunyit Kunyi t Curcuma longa 

22 Libun Jambu Bi ji Psidium guajava 

23 Mengkudu Mengkudu Morinda citrifolia

24 Nyalo - -

25 Nyufing - -

26 Ovalung/Ulet lung Keladi  Hutan -

27 Page Ba la  / Ka laka i Pakis  Merah Stenochlaena palustris 

28 Paku Sarang Burung Paku Sarang Burung Asplenium nidus

29 Pasak Bumi Pasak Bumi Eurycoma longifolia 

30 Pecah Bel ing Kecibel ing/Pecah Bel ing Strobilanthes crispus 

31 Pisang Hutan Pisang Hutan/Liar Musa balbisiana

32 Putri  Malu Putri  Malu Mimosa pudica 

33 Rumput Akar Wangi  Rumput Akar Wangi  Chrysopogon zizanioides

34 Salo, Kayu Ipo Ipuh, Ancar Antiaris toxicaria
35 Talang Aren Gelora Arenga undulatifolia Becc.

36 Talun Benda, teka long, atau terap Artocarpus elasticus Reinw. 

37 Ta'to - -

38 Tema'a - -

39 Tempango - -

40 Tobo Aka  / Seki lang Tuba Derris elliptica 

41 Ungah Sirih Piper betle 
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Serangga yang ditemukan di bantaran Sungai Setulang-Tane' Olen 
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NO INDONESIA ILMIAH

1 Bel a l a ng Da un Leptoderes ornatipennis

2 Bel a l a ng Ra nti ng Phobaeticus chani

3 Bel a l a ng Ra nti ng Berduri Haaniella erringtoniae

4 Bel a l a ng Semba h Mantis sp.

5 Ja ngkri k Gryllidae

6 Ca pung Anisoptera

7 Ka ki  Seri bu Chilognatha

8 Armoured Mi l l i pede Chilognatha

9 Ka l a jengki ng Scorpiones 

10 Kecoa  Huta n Blattodea

11 Kumba ng Ba da k & Ta nduk Dynastinae

12 Kumba ng Kl i k Elateridae

13 Kumba ng Koks i  / Kepi k Hi ta m Axion tripustulatum

14 Kumba ng Lyci da e Lyci da e

15 Kumba ng Ma ca n Meno- chilus sp

16 Kumba ng Mei Melolontha hippocastani

17 Kumba ng Penggerek Curculionidae 

18 Kumba ng Puta r Gyrinidae

19 Kumba ng Sca ra b Sca ra ba e i da e

20 Kumba ng Ta na h Leher Pa nja ng Carabidae 

21 Kumba ng Tenta ra Chauliognathus

22 Kupu-kupu Rhopalocera

23 Ngenga t Heterocera 

24 La l a t Ca pung Ephemeroptera

25 Leba h Ka yu Xylocopa latipes

26 Leba h Ke l ul ut Trigona spp.

27 Leba h Ma du Apis sp.

28 Ta won Polistes sp.

29 Semut Formicidae

30 Tonggeret Cicadidae

31 Ul a t Da un Pi s a ng Erionota thrax

32 Sera ngga  Pembunuh Reduviidae 

33 Wa l a ng Sa ngi t Leptocorisa oratorius Fabricius

34 Wereng Ora nye Bothrogonia addita
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Yayasan Sekolah Alam Digital 

Yayasan Sekolah Alam Digital (YSAD)adalah lembaga swadaya masyarakat 

atau  lembaga non formal yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan. 

Kegiatannya melakukan studi serta publikasi dan mengumpulkan berbagai 

literasi tentang konservasi alam dan lingkungan hidup.
 
YSAD juga bergerak dibidang dokumentasi visual serta audio visual serta 

membuat publikasi digital. Berbagai macam karya telah dihasilkan lembaga 

ini, seperti pembuatan film dokumenter, pembuatan website, buku-buku 

lingkungan, modul pembelajaran dan lain sebagainya. YSAD didirikan di 

Jakarta, tahun 2013 oleh Bambang Parlupi, Roy Candra Yudha dan Marliana. 

Dalam pergerakannya lembaga ini beroperasi secara mandiri dengan 

membentuk badan usaha.  
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www.pustakaborneo.org 

Mulai tayang sejak tahun 2013. Berdirinya diprakarsai oleh Yayasan WWF 

Indonesia dan Yayasan Sekolah Alam Digital dan didukung oleh sejumlah 

lembaga mitra. Situs ini merupakan "Rumah Belajar" yang memberikan literasi, 

informasi, edukasi dan sebagai wadah berbagi cerita dan pengalaman tentang 

kegiatan sekolah dampingan ESD (Education for Sustainable Development) WWF 

Indonesia, desa berkelanjutan, kegiatan para lembaga mitra dan masyarakat di 

kawasan jantung Kalimantan (Heart of Borneo).

Situs ini tidak hanya memfungsikan sebagai sarana mencari informasi, tetapi 

juga sebagai media publikasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah dampingan, masyarakat desa serta kapasitas lembaga mitra. 

Pengembangan dari kegiatan Rumah Belajar itu diaplikasikan dengan 

membentuk konsep desa yang berkelanjutan (Sustainable Village).

Berbagai literasi digital dapat diunduh masyarakat secara gratis. Berbagai 

macam artikel tentang konservasi alam, pendidikan lingkungan, budaya 

masyarakat lokal, tanaman obat tersedia di adalam situs ini. Begitupun halnya 

dengan literasi tentang pembangunan berkelanjutan, SDGs, ESD, SLA 

(sustainable livehood approach), desa wisata, serta desa berkelanjutan banyak 

tersedia di dalam situs ini. Saat ini, www.pustakaborneo.org telah berkembang 

menjadi suatu portal informasi digital yang sangat bermanfaat bagi khalayak 

luas baik secara lokal, nasional bahkan internasional.  
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kegiatan sekolah dampingan ESD (Education for Sustainable Development) WWF 

Indonesia, desa berkelanjutan, kegiatan para lembaga mitra dan masyarakat di 

kawasan jantung Kalimantan (Heart of Borneo).

Situs ini tidak hanya memfungsikan sebagai sarana mencari informasi, tetapi 

juga sebagai media publikasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas 

sekolah dampingan, masyarakat desa serta kapasitas lembaga mitra. 

Pengembangan dari kegiatan Rumah Belajar itu diaplikasikan dengan 

membentuk konsep desa yang berkelanjutan (Sustainable Village).

Berbagai literasi digital dapat diunduh masyarakat secara gratis. Berbagai 

macam artikel tentang konservasi alam, pendidikan lingkungan, budaya 

masyarakat lokal, tanaman obat tersedia di adalam situs ini. Begitupun halnya 

dengan literasi tentang pembangunan berkelanjutan, SDGs, ESD, SLA 

(sustainable livehood approach), desa wisata, serta desa berkelanjutan banyak 

tersedia di dalam situs ini. Saat ini, www.pustakaborneo.org telah berkembang 

menjadi suatu portal informasi digital yang sangat bermanfaat bagi khalayak 

luas baik secara lokal, nasional bahkan internasional.  
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Bambang Parlupi, kelahiran Jakarta 14 Mei 1973. Sejak duduk dibangku 

sekolah menengah aktif mengikuti kegiatan kepanduan dan penjelajahan 

alam. Saat dibangku kuliah, bergabung pada unit kegiatan mahasiswa pecinta 

alam,  MAPALABI (Mahasiswa Pecinta Alam ABI-Jakarta). Pria pehobi kegiatan 

alam terbuka ini pernah mengenyam pendidikan di Fakultas FISIP Universitas 

Terbuka Jakarta, namun tidak tamat. Sejak tahun 1999 bergabung menjadi 

menjadi anggota World Wide Fund for Nature Indonesia (Kerabat WWF) 

sebagai volunteer.   

Sejak tahun 2000 aktif menjadi pekerja jurnalis yang khusus mengangkat isu 

lingkungan dan dunia penjelajahan di beberapa media cetak seperti Majalah 

Kabar Bumi dan Berita Bumi. Tulisan serta foto-foto jurnalistiknya banyak 

dItayangkan di sejumlah media cetak nasional. Pernah menjadi kontributor 

lepas di koran Suara Pembahuan dan The Jakarta Post. Pada tahun 2006, karya 

jurnalistiknya di The Jakarta Post mendapat Anugerah Pesona Wisata 2005, 

Kategori Media Cetak Terbaik I, dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

Republik Indonesia. 

Pada tahun 1999, penulis pernah menerbitkan buku panduan tentang 

jurnalistik lingkungan. Beberapa karyanya, berupa buku, buku panduan serta 

modul pendidikan lingkungan yang ditulis secara pribadi maupun bersama 

rekannya telah dipublikasikan secara mandiri. Sejak tahun 2013, penulis ikut 

serta merintis berdirinya situs www.pustakaborneo.org dan bertugas menjadi 

admin serta conten creator. Buah karya jurnalistiknya, berupa foto, news, 

feature, dan video dokumenter banyak menghiasi situs pustakaborneo.org.
     
Saat ini, penulis masih aktif berkecimpung di dunia alam terbuka dengan 

mendirikan Yayasan Sekolah Alam Digital (YSAD) yang berfokus pada bidang 

pendidikan lingkungan dan publikasi tentang alam, budaya dan sustainable 

development. Kegiatan saat ini adalah berwiraswasta dibawah naungan CV 

Citra Media Buana yang bergerak di bidang dokumentasi foto, video 

dokumenter dan disain grafis. Disela waktunya masih aktif membantu divisi 

pendidikan WWF Indonesia dalam program Leading The Change, yang 

bergerak tentang education for sustainable development dan sustainable 

village di kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo).   
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Roy Candra Yudha, adalah pria kelahiran Jakarta 1976 ini sudah tertarik dengan 

masalah lingkungan sejak mengikuti pelajar pecinta alam di SMA, kemudian 

melanjutkan studinya pada jurusan manajemen informatika di Universitas 

Gunadarma dan periklanan  di STIKOM Prosia Jakarta. 

Sejak tahun 1998, pria penggemar petualangan ini pernah bekerja di percetakan 

dan bermitra dengan beberapa agency periklanan dan Production House 

sebagai desainer grafis dan web, movie maker serta penulis. Di bidang publikasi 

juga telah membuat ratusan buku mulai dari menulis isi hingga layout berupa 

annual report, company profile, modul, guide book dan media publikasi lainnya.

Tidak sedikit hasil karyanya yang menjadi inspirasi bagi para penggiat usaha, para 

pengajar dan siswa, rekan bisnis, motivator perusahaan dan perfilman, karena 

terobosan dan ide cemerlangnya.

Tahun 1999 menjadi anggota Kerabat-WWF dengan banyak kegiatan volunter 

baik indoor maupun outdoor yang telah dilakukan bersama Team ESD WWF 

Indonesia. Pada tahun 2013 bersama rekannya mendirikan Yayasan Sekolah 

Alam Digital (YSAD) yang berorientasi pada publikasi lingkungan hidup, 

sustainable development dan budaya. Saat ini membantu program Leading the 

Change WWF Indonesia dalam merancang dan mengembangkan website serta 

media publikasi lainnya untuk kegiatan ESD & SDGs di kawasan Jantung 

Kalimantan (Heart of Borneo), Sumatera dan Papua. 

Hingga kini di waktu senggangnya masih aktif dalam menjalankan usahanya 

dibidang foto dan videografi bersama mitra dengan lembaga lainnya. Inovasi dan 

penampilan baru akan terus dikembangkan dalam setiap hasil karyanya, kreasi 

yang baru ditekuninnya sekarang adalah restorasi foto dan digital art.

Profile Penyunting
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Tan�’
Ole�

Pusaka Alam Tanah Leluhur

Keberadaan keanekaragaman hayati di Hutan Adat Tane' Olen telah dijaga oleh Suku 

Dayak Kenyah Oma Lung secara tradisi. Ajaran dan perilaku dari para leluhur tentang 

pengelolaan kehidupan rimba dan isinya, membuat masyarakat Oma Lung 

memperlakukan hutan sebagai sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

Hutan Adat Tane' Olen dan Desa Wisata Setulang masih menyimpan potensi yang 

sangat menarik selain wisata budaya, wisata alam serta sumber ilmu pengetahuan 

alam. Kearifan lokal warganya dan hutan adatnya memiliki ciri khas kehidupan 

masyarakat tradisional Kalimantan Utara. Eksotisme alam liar yang masih terjaga, 

keunikan adat serta budaya masyarakat adat dan beragam aktifitas warisan nenek 

moyang masih dilakukan oleh para keturunannya. Keanekaragaman flora eksotik dan 

fauna liar yang terbalut lebatnya hutan hujan tropis khas Borneo seakan menjadi "surga 

kecil" yang masih tersisa di " Jantung " Pulau Kalimantan (Heart of Borneo). 

Konsep pelestarian alam dan budaya serta ketahanan pangan menjadikan 

masyarakatnya hidup harmonis dengan alam dan telah terpelihara sejak ribuan tahun. 

Mereka telah belajar dari falsafah tua peninggalan leluhur. "Hutan memberi kami air 

bersih, sehingga darah kami bersih. Tanah kami utuh, tanah menua dan tidak dibabat. 

Udara bersih yang dihasilkan hutan alami. Kalau udara itu bersih, maka hidup kita akan 

lebih lama".

Dipublikasikan secara gra�s dengan 
mengunduh di www.pustakaborneo.org 

atau memindai QR Code di samping ini 
melalui ponsel
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