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Pelatihan Metode Survei dan Pemantauan Dugong dan Habitatnya (Lamun)
Dugong (Dugong dugon) atau duyung adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut yang dijumpai
tersebar di Perairan Indonesia. Satwa yang sering ditemui di habitat padang lamun ini dilindungi
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Di mata dunia pun dugong termasuk dalam
Daftar Merah IUCN (the International Union on Conservation of Nature) sebagai satwa yang “rentan
terhadap kepunahan”, serta termasuk ke dalam Apendiks I CITES (the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Hal ini berarti dugong merupakan satwa yang
dilindungi penuh dan tidak dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan dalam bentuk apapun.
Upaya peningkatan efektivitas konservasi dugong dan padang lamun di Indonesia yang dilakukan oleh
pemerintah mendapat dukungan hibah dari Global Environtment Facility (GEF) yang diinisiasi bersama
United Nation Environment Programme – Convention on the Conservation of Migratory Species (UNEPCMS) bekerjasama dengan Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund (MbZ) melalui program
Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP). Program ini merupakan proyek regional yang
dilakukan di tujuh negara (implementing project partners) diantaranya: Indonesia, Madagaskar,
Malaysia, Mosambique, Sri Lanka, Timor Leste, dan Vanuatu.
DSCP Indonesia mengundang akademisi, peneliti, dan praktisi yang berfokus pada konservasi dugong
dan habitat lamun untuk berpartisipasi dalam “Pelatihan Metode Survei dan Pemantauan untuk
Dugong dan Habitat Lamun”. Kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 30 Januari – 1
Februari 2017 dan di Tolitoli, Sulawesi Tengah pada 3 – 5 Februari 2017.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Andi
Rusandi, M.Si menyambut optimis pelaksanaan pelatihan ini berjalan dengan sukses. Andi berharap
pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah
dalam upaya konservasi dugong dan habitatnya, termasuk dalam implementasi kegaitan pemantauan
berbasis masyarakat dan penanganan mamalia laut terdampar. Selain itu diharapkan pula mampu
meningkatkan kapasitas peneliti, akademisi dan praktisi konservasi dugong dan habitatnya dalam hal
survei udara (aerial survey), survei akustik serta analisis data GIS maupun manajemen database nya.
“Masih terbatas data dan informasi terkait dugong sebagai 1 dari 20 spesies prioritas konservasi
Kementerian Kelautan Perikanan. Data dan informasi terkait dugong dan padang lamun sangat
dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan dan perlindungan yang tepat sasaran. Lebih
Lanjut, “kami berharap nantinya pihak-pihak dapat bersama membantu untuk mengimplementasikan
Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Dugong dan Lamun yang telah disusun bersama” pinta Andi.
Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dr. Dirhamsyah M.A.
menyampaikan, “LIPI selaku otoritas keilmuan menyambut baik kegiatan pelatihan ini. Metode
pengambilan data yang terstandarisasi akan membantu pengumpulan data yang dapat dibandingkan,
baik di tingkat nasional, maupun internasional. Sebagai Wali Data Ekosistem Terumbu Karang dan
Padang Lamun, LIPI berharap agar data dugong dan padang lamun dapat terkumpul sebagai basis data
nasional.”

Pelatihan nasional di Jakarta diikuti oleh sekitar 100 peserta undangan dan umum yang berasal dari
kementerian, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Dekan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc juga menekankan,
“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong peneliti dan akademisi untuk terjun ke riset dugong dan
padang lamun yang relatif tertinggal bila dibandingkan dengan riset tentang terumbu karang dan
mangrove. Selain itu, ada urgensi untuk konservasi dugong dan padang lamun dalam kaitannya
sebagai penyedia jasa lingkungan.”
Di Indonesia, DSCP secara khusus akan diimplementasikan di 4 lokasi yaitu di Bintan-Kepulauan Riau,
Alor-Nusa Tenggara Timur, Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah, dan Tolitoli-Sulawesi Tengah.
Pelatihan ini akan dilanjutkan pada tingkat lokal yang akan dilaksanakan di Toli-toli, Sulawesi tengah
(3-5 Februari 2017) yang akan dihadiri oleh 40 peserta undangan dari keempat lokasi implementasi
DSCP.
Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia, Wawan Ridwan menjelaskan, “Pelatihan tingkat lokal di
Tolitoli nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan para
pihak dan masyarakat. Melalui DSCP, masyarakat didorong untuk menjadi pelaku utama dan duta bagi
perlindungan dugong dan padang lamun di wilayahnya.”
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