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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga 

laporan survei “Dugong dan Habitat Lamun di Alor”  dapat tersusun hingga selesai.  Tidak 

lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah 

berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. 

Kami berharap semoga laporan ini dapat dapat berguna dan bermanfaat, khususnya 

untuk konservasi dugong dan lamun di Indonesia. 

 Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan 

baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu kami menerima segala 

saran dan kritiknya, agar sempurnanya laporan ini.   
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RINGKASAN 

Dugong (Dugong dugon) atau biasa dikenal dengan nama Duyung merupakan satu dari 

35 jenis Mamalia laut yang dijumpai tersebar di perairan Indonesia, khususnya di habitat 

padang lamun. Meskipun bertubuh besar dengan bobot mencapai 600 kg, namun satwa laut 

menyusui ini memiliki perilaku yang ramah dan hidup berasosiasi secara khusus dengan 

ekosistem lamun sebagai habitat pakannya. 

Dugong memiliki ancaman kehidupan yang begitu komplek. Secara alami dugong 

memiliki reproduksi yang lambat, dimana membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi 

dewasa dan memerlukan waktu 14 bulan untuk melahirkan satu individu baru pada interval 

2,5 - 5 tahun. Ancaman lainnya yaitu tertangkapnya dugong secara tidak sengaja oleh alat 

tangkap perikanan (bycatch), perburuan masif untuk pemanfaatan daging, taring serta air 

mata dugong yang disinyalir memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 

Pantai Mali dan Desa Pante Deere merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Alor 

yang sering dilaporkan keberadaan Dugong di sekitar habitat lamun. Namun, penelitian 

terhadap Dugong dan Lamun di wilayah ini baru sebatas pengamatan umum tingkah laku. 

Oleh karena itu WWF Indonesia menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap Dugong dan Lamun. 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan data 

Dugong dan Lamun dilakukan di Perairan Mali (3 stasiun) dan Desa Pante Deeree (3 stasiun, 

sedangkan pengambilan data partisipatif atau kuesioner dilakukan di Desa Kabola, Deere, 

Alila, dan Pulau Buaya.  

Berdasarkan pengamatan sebaran lamun yang terdapat pada perairan Alor khususnya 

(Pantai Mali dan Pante Deere) teridentifikasi 7 jenis lamun dari dua famili yaitu:  1) Famili 

Hydrocharitaceae (Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Halophila ovalis). 2) Famili 

Potamogetonaceae (Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule uninervis dan 

Syringodium isoetifolium). Penutupan dan kepadatan lamun yang tertinggi ditemukan pada 

stasiun Pantai Mali, dengan nilai tutupan 68% dan jenih Halophila ovalis  (565 – 1082 

tegakan/m2 ).  

Berdasarkan analisis jejak makan yang dilakukan pada habitat makan Dugong dugon 

(stasiun 2 Mali), panjang rata-rata jejak yang didapatkan yaitu 80-100 cm, sedangkan 

lebarnya 15-20 cm. Jejak makan tersebut banyak ditumbuhi jenis-jenis lamun pioner seperti 

Halophila ovalis, Halodule uninervis dan Cymodocea rotundata.  

Berdasarkan pengamatan visual dan aerial selama 5 hari pengamatan pada Pante Deere 

dan Pantai Mali, hanya ditemukan 2 ekor Dugong yang berada pada di kawasan perairan 

antara Pantai Mali dengan Pulau Sika. Dugong tersebut beraktivitas setiap harinya pada 

padang lamun yang terdapat kawasan perairan tersebut. 

Saat ini ancaman yang dapat mengganggu terhadap keberlangsungan Dugong di Alor 

adalah aktivitas wisata. Wisatawan mancanegara maupun lokal sudah mulai banyak yang 

mengetahui bahwa di Alor, khususnya di Mali dapat dengan mudah melihat Dugong sambil 

menyelam dan kegiatan ini sudah berlangsung. Beberapa wisatawan sudah mulai berdatangan 

dan sudah ada yang turun untuk menyelam. Kegiatan aktivitas wisata ini jika tidak diatur 

dengan baik dan safety, akan berdampak negatif kepada keberlangsungan mamalia ini. 

Dugong yang nyaman tinggal dan beraktivitas di perairan Mali, akan berpindah mencari 

tempat yang lebih nyaman, minim gangguan dan memiliki lamun kesukaannya.   
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dugong (Dugong dugon) atau biasa dikenal dengan nama Duyung merupakan satu dari 35 

jenis Mamalia laut yang dijumpai tersebar di perairan Indonesia, khususnya di habitat padang 

lamun. Meskipun bertubuh besar dengan bobot mencapai 600 kg, namun satwa laut menyusui ini 

memiliki perilaku yang ramah dan hidup berasosiasi secara khusus dengan ekosistem lamun 

sebagai habitat pakannya. 

Dugong memiliki ancaman kehidupan yang begitu komplek. Secara alami Dugong memiliki 

reproduksi yang lambat, dimana membutuhkan waktu 10 tahun untuk menjadi dewasa dan 

memerlukan waktu 14 bulan untuk melahirkan satu individu baru pada interval 2,5 - 5 tahun. 

Ancaman lainnya yaitu tertangkapnya Dugong secara tidak sengaja oleh alat tangkap perikanan 

(bycatch), perburuan masif untuk pemanfaatan daging, taring serta air mata Dugong yang 

disinyalir memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. 

Fenomena terdampar pun tak jarang berakhir dengan kematian pada Dugong, sehingga 

berpengaruh terhadap populasinya di alam. Selain itu, degradasi habitat dan pencemaran diduga 

telah menyebabkan rusaknya padang lamun sebagai habitat pakan Dugong. Oleh karena itulah 

populasi Dugong begitu terancam sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang lebih kuat. 

Secara Nasional Dugong dilindungi melalui UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi 

sumber daya hayati dan ekosistemnya serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sedangkan 

secara internasional Dugong telah terdaftar didalam ‘Global Red List of IUCN’ sebagai 

‘Vulnerable to extinction’ atau rentan terhadap kepunahan dan juga telah masuk kedalam Appendix 

I CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

yang  ini berarti bagian tubuh Dugong tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. 

Mekipun secara nasional dan internasional Dugong telah ditetapkan sebagai satwa yang 

dilindungi namun upaya konservasinya belum berjalan optimal. Minimnya data dan informasi baik 

terhadap Dugong maupun habitatnya, menyebabkan keterbatasan dalam aksi konservasi terkait 

Dugong dan lamun di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait lokasi-

lokasi yang terindikasi keberadaan Dugong, diantaranya Pantai Mali, Desa Pante Deree dan 

sekitarnya. 

http://www.iucnredlist.org/details/6909/0
https://www.cites.org/eng/app/appendices.php
https://www.cites.org/eng/app/appendices.php
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Pantai Mali dan Desa Pante Deere merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Alor yang 

sering dilaporkan keberadaan Dugong di sekitar habitat lamun. Namun, penelitian terhadap 

Dugong dan Lamun di wilayah ini baru sebatas pengamatan umum tingkah laku. Oleh karena itu 

WWF Indonesia menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Dugong 

dan Lamun di Pantai Mali dan Pante Deere guna mengumpulkan berbagai informasi terkait 

populasi, tingkah laku, kondisi habitat Dugong hingga ancaman dan informasi terkait sosial 

budaya masyarakat lokal. Hasil penelitian ini diharapakn dapat berguna sebagai acuan dalam 

manajemen konservasi Dugong khusunya di Alor dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu 

penelitian ini diharapakan pula bermanfaat dalam upaya penyempurnaan draft protokol monitoring 

Dugong dan Lamun di Indonesia yang sedang disusun oleh tim KKP, LIPI, IPB dan WWF 

Indonesia. 

Tujuan 

1. Mengetahui sebaran, populasi, ukuran dan jenis kelamin satwa Dugong di perairan Pantai 

Mali dan Desa Pantai Deere 

2. Mengkaji asosiasi antara keberadaan Dugong dengan sumberdaya pakan utamanya, yaitu 

lamun, di  Pantai Mali dan Desa Pantai Deere 

3. Menelaah ancaman lingkungan maupun yang bersifat antropogenis terhadap kelestarian 

Dugong dan lamun, yang menjadi habitat kunci dan sumberdaya pakannya. 
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METODE 

a. Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Mei - 6 Juni 2016 di Pantai Mali dan Desa Pante Deere, 

Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.  

 

b. Pengambilan Data Dugong 

Sebaran Jenis Lamun 

Pengambilan data sebaran jenis lamun, yaitu dengan mengambil garis transek tegak 

lurus garis pantai, mulai lamun pertama ditemukan sampai 100m kearah tubir. Pada setiap 

garis transek diamati ekosistem lamun dengan bantuan transek plot berukuran 0.5 x 0.5 m2 

yang dimulai dari titik 0 m dan diulangi setiap 10 m sampai dengan 100m, dalam setiap 

stasiun dilakukan pengambilan 3 garis transek dengan jarak 25m  (Rahmawati, 2014). Data 

yang diambil pada pengambilan data ini yaitu : jenis lamun, kerapatan lamun, penutupan 

lamun dan biomassa lamun. Selain data biologi, dilakukan juga pengambilan data faktor 

lingkungan (fisika-kimia) seperti : jenis substrat, suhu, salinitas, pH, DO dan arus. Jenis-

jenis lamun yang terdapat pada setiap plot diamati dan dicatat dengan mengacu kepada 

Den Hartog (1977), Tomascik et al. (1997) dan Mckenzie dan Yoshida (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pengambilan Data Jenis Lamun 
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Biomassa 

Biomassa lamun, pada setiap plot diambil contoh dengan menggunakan bingkai 

(frame) 25 x 25 cm sebanyak empat kali. Contoh lamun diambil seluruhnya (akar, rimpang 

dan daun), kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang di beri formalin dengan 

konsentrasi 5%. Contoh-contoh lamun tersebut diberi tanda (label) dan dibawa ke 

laboratorium.  

 

Identifikasi Jejak Makan (Feeding Trail) 

Feeding trail atau bekas makan merupakan jalur yang terbentuk diakibatkan 

aktivitas makan Dugong. Pada tahap awal pengamatan dilakukan kegiatan manta taw 

dengan menggunakan kapal untuk mendeteksi keberadaan feeding trail Dugong. Feeding 

trail yang ditemukan dianalisis terlebih dahulu, apakah baru atau lama. Feeding trail yang 

baru langsung dilakukan pendokumentasian dengan menggunakan kamera, ditandai 

dengan menggunakan GPS, dicatat panjang x lebarnya menggunakan meteran dan ditandai 

dengan menggunakan klip berwarna, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi feeding 

trail dan agar tidak terjadinya data yang ganda, sedangkan untuk feeding trail yang sudah 

lama, dilakukan hal sama seperti dengan diatas, tetapi ditambahkan pengukuran tinggi 

lamun yang ada, hal ini dilakukan untuk mengetahui sudah berapa lama feeding trail 

tersebut ada. Pengamatan feeding trail ini menggunakan alat dasar selam (masker, snorkel, 

fin, GPS dan kamera). 

 

Survei Udara (Aerial  Survey) 

Survey aerial dilakukan untuk mendata kelimpahan dan sebaran dugong. Survey 

aerial dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat kecil atau dengan menggunakan 

drone. Penelitian ini menggunakan drone, alat tersebut diterbangkan pada ketinggian +15 

meter dari permukaan laut dengan kecepatan 1 m/s. Pada ketinggian tersebut drone dapat 

menangkap gambar pada jarak 6 meter sebelah kanan dan kiri dari transek garis. Transek 

garis yang digunakan sepanjang 400 meter dan jarak antara transek garis adalah 100 m. 

Luasan areal yang dapat diamati oleh drone dalam satu transek garis adalah 4800 m2. 

Gambaran rencana survey aerial ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Desain Survey Aerial Dugong dengan Menggunakan Drone 

 

Pengamatan Perilaku Dugong 

Pengamatan perilaku Dugong dilakukan untuk mengetahui aktivitas Dugong pada 

suatu perairan, dalam pengamatan ini digunakan metode adlibitum, yaitu dengan mencatat 

setiap aktivitas dan waktu dari Dugong yang diamati. Dalam pengamatan ini diperlukan 

alat scuba, kamera dan alat tulis. Keunggulan metode ini untuk mencatat aktivitas yang 

jarang atau tidak biasa terjadi, namun sangat penting dalam menjelaskan suatu kejadian 

secara deskriptif. Metode tersebut mempermudah pengamat dalam mendeskripsikan 

kejadian yang sedang berlangsung secara rinci. 

 

Survei Kuesioner  

Survey partisipatif dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner (Akvo 

Flow) mengenai keberadaan Dugong yang diadopsi dalam Bahasa Indonesia dengan 

metode Rapid Rural Appraisal (RRA). Target responder merupakan pegawai pemerintah, 

warga dan nelayan disekitar lokasi penelitian, alat yang diperlukan dalam kegiatan ini 

adalah lembar kuesioner (terlampir) dan alat tulis.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Pengambilan data Dugong 

dan Lamun dilakukan di Perairan Mali (3 stasiun) dan Desa Pante Deeree (3 stasiun, sedangkan 

pengambilan data partisipatif atau kuesioner dilakukan di Desa Kabola, Deere, Alila, dan Pulau 

Buaya.  

 

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian (WWF) 

 

Karakteristik Lamun Pada Lokasi Penelitian 

Berdasarkan pengamatan sebaran lamun yang terdapat pada perairan Alor khususnya 

(Pantai Mali dan Pante Deere) teridentifikasi 7 jenis lamun dari dua famili yaitu:  1) Famili 

Hydrocharitaceae (Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan Halophila ovalis). 2) Famili 

Potamogetonaceae (Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Halodule uninervis dan 

Syringodium isoetifolium).  
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Tabel 1. Keanekaragaman Jenis Lamun di Lokasi Penelitian 

Family/Spesies 

Perairan Mali Perairan Deere 

Stasiun Stasiun 

1 2 3 1 2 3 

       
A. Hydrocharitaceae     

  
1. Enhalus acoroides + + + + + 

 
2. Thalassia hemprichii + + + + + + 

3. Halophila ovalis + + +  + + 

       
B. Potamogetonaceae 

      
4. Cymodocea rotundata + + + + + + 

5. Cymodocea serrulata  + 
    

6. Halodule uninervis + + +  
  

7. Syringodium isoetifolium + + +   + + 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. a) Hamparan jenis lamun Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan beberapa jenis lamun 

lainnya. b) Hamparan jenis lamun Halophila ovalis. c)  Lamun jenis Halophila sp. 

 

Padang lamun yang berada pada lokasi penelitian mememiliki tipe vegetasi campuran, 

yaitu padang lamun yang pada umumnya terdiri dari sedikitnya 4 sampai 8 spesies. Menurut 

Hemminga & Duarte (2000), mengatakan bahwa karakteristik padang lamun pada daerah tropis 

dan subtropis Indo-Pasifik yaitu memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan bertipe vegetasi 

campuran (mixed vegetation).  

Pada setiap stasiun ditemukan jenis lamun yang termasuk jenis pioner, seperti : Halophila 

ovalis, Halodule uninervis dan C. rotundata. Jenis-jenis lamun ini memiliki ukuran relatif kecil, 

a c b 
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laju pertumbuhan yang cepat dan masa hidup yang lebih singkat (Hilman et al. 1989; Duarte 1991). 

Jenis tumbuhan pioner merupakan jenis yang pertama menempati suatu tempat setelah terjadinya 

gangguan (Duarte et al. 1997), salah satu marga di antaranya, yaitu Halodule yang mampu tumbuh 

pada awal substrat yang baru terbentuk atau telah tejadi gangguan (Phillips & Menez 1988). Hasil 

percobaan Duarte et al.(1997) menunjukan bahwa jenis tumbuhan yang terakhir tumbuh berukuran 

besar sensitif terhadap gangguan kekeruhan, namun beberapa diantaranya tahan terhadap kondisi 

ini, seperti E. acoroides (Terrados et al. 1997) dan C. serrulata (Duarte et al. 1997).  

 Jenis Cymodocea serrulata hanya ditemukan pada stasiun 2 Pantai Mali dan tidak terdapat 

pada stasiun lainnya. Jenis ini merupakan jenis lamun dengan tepi daun bergerigi / seperti gergaji, 

tulang daun sejajar dan jumlah tulang daun pada sehelai daun antara 13 – 17 buah. Akar setiap 

nodusnya banyak dan bercabang, pada setiap nodus hanya ada satu tegakan dan satu tegakan terdiri 

dari 2 – 3 helai daun. Jenis ini umumnya dijumpai di daerah intertidal di dekat mangrove, dan 

merupakan salah satu makanan Dugong dugon.  

 

Penutupan Lamun 

Penutupan lamun pada suatu perairan berhubungan erat dengan habitat atau bentuk 

morfologi dan ukuran spesies lamun. Kerapatan lamun yang tinggi dan kondisi pasang surut pada 

saat pengamatan juga sangat berpengaruh pada nilai estimasi pentupan lamun yang didapatkan. 

Menurut Short dan Coles 2003, satu individu Enhalus acoroides akan memiliki nilai penutupan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan satu individu Halodule uninervis, karena ukuran daun 

Enhalus yang jauh lebih besar. Sedangkan individu lamun yang berukuran lebih kecil seperti 

Halophila ovalis akan memiliki nilai persentase penutupan yang lebih kecil pula. 
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Gambar 5 Penutupan Jenis Lamun (%) di Lokasi Penelitian. 

Tingkat penutupan lamun juga sangat berkaitan dengan kepadatan dan morfologi (ukuran) 

jenis lamun penyusunnya. Penutupan lamun yang tinggi umumnya didominasi oleh jenis dengan 

morfologi yang besar (E. acoroides dan T. hemprichii). Berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi 

penelitian, stasiun 1 dan 2 yang berada pada Pantai Mali, memiliki nilai tutupan lamun 68% dan 

63,2%, hal ini menunjukan bahwa pada stasiun tersebut tergolong dalam kondisi kaya atau sehat 

(>  60%), sedangkan pada keempat stasiunnya lainnya masuk dalam kategori kurang kaya atau 

kurang sehat, karena memiliki nilai tutupan lamun 40,9% - 59,7% (Gambar 5). Secara umum 

perairan pada Pantai Mali memiliki nilai tutupan lamun yang baik dan sehat, hal ini juga berkaitan 

dengan substrat yang berbeda pada Pantai Mali dan Pantai Deere. Substrat yang berada pada Pantai 

Mali berjenis lempung berpasir, yaitu jenis substrat yang halus dan didominasi kategori partikel 

pasir. 

 

Kepadatan Lamun 

Kepadatan lamun per satuan luas tergantung pada jenisnya. Jenis-jenis lamun dengan 

kepadatan tegakan yang tinggi biasanya juga memiliki frekuensi kehadiran dan penutupan yang 

tinggi. Menurut Terrasdos et al. (1997), pada umumnya peran jenis lamun (misalnya kepadatan 

atau biomassa) cenderung didominansi oleh satu atau beberapa jenis saja dalam suatu komunitas. 

Hal ini terkait kemampuannya jenis lamun dalam beradaptasi dengan lingkungan setempat. 

Kepadatan lamun tertinggi baik pada Pantai Mali maupun Pantai Deere yaitu jenis 

Halophila ovalis  (565 – 1082 tegakan/m2 ) (Gambar 6). Halophila ovalis merupakan jenis lamun 

ini pioner yang mampu hidup pada kondisi yang kurang baik atau gangguan dan memiliki 

pertumbuhan yang cepat. Sedangkan  jenis lamun yang memiliki tegakan terendah yaitu pada jenis 

E. acoroides (13-21 tegakan/m2), lamun jenis ini pada umumnya hidup di sedimen berpasir atau 

berlumpur dan daerah dengan bioturbasi tinggi, sehingga lamun jenis ini dapat beradaptasi dengan 

perairan keruh. Morfologinya yang besar dan cukup lebar, membuat kehadiran jenis ini dalam 

setiap transeknya tidak terlalu rapat, oleh karena itu kepadatannya rendah. Zieman (1986) 

mengemukakan bahwa kepadatan lamun di suatu daerah dipengaruhi oleh kondisi abiotisnya 

seperti kecerahan air, sirkulasi, kedalaman air, substrat dan kandungan zat hara.  
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Gambar 6 Grafik Rata-ata (individu/m2) Jenis Lamun. 

 

Biomassa lamun merupakan semua material yang hidup pada satuan luas tertentu, baik 

yang berada diatas maupun di bawah substrat. Dari hasil analisis, didapatkan berat kering lamun 

adalah 2,77 gr/bk/m2.  

Variabilitas pada biomassa berkaitan dengan variabel lingkungan, yaitu kondisi cahaya, 

suhu, karakteristik sedimen dan ketersediaan nutrien setempat. Salah satu pengaruh dari biomassa 

suatu tumbuhan yaitu terdapatnya satu jenis yang dominan (Hemminga & Duarte 2000), karena 
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hal ini berkaitan dengan morfologi tumbuhan tersebut dan laju pertumbuhan yang berbeda di 

antara jenis lamun.  

 

Kondisi Lingkungan pada Lokasi Penelitian 

 Parameter fisika-kimia dalam suatu perairan memiiliki peran yang sangat penting dalam 

keberlangsungan kehidupan seluruh biota yang ada di dalamnya, tidak terkecuali jenis lamun.  

 

Tabel 2. Kualitas Perairan di Lokasi Penelitian 

Lokasi Stasiun 

Kualitas Perairan 

Suhu 

(0C) 

Salinitas 

(0/00) 

DO 

(mg/L-1) 
pH 

Mali 

St 1 28.9 29.9 6.4 7.7 

St 2 29.7 29.7 9.8 8.5 

St 3 31.3 31.5 9.7 8 

Deere 

St 1 29.8 29.8 6.8 8.1 

St 2 30.3 31.5 10.3 8.4 

St 3 28.2 29.6 7.4 8.2 

 

Suhu 

 Suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses metabolisme 

dan penyebaran organisme. Proses metabolisme akan dapat berlangsung atau bekerja optimal pada 

kisaran suhu yang relatif sempit, yaitu pada rentan 00C sampai 400C, tetapi ada juga organisme 

yang mampu menolerir suhu di atas 400C dan dibawah 00C, seperti alga hijau-biru yang mampu 

hidup pada suhu 850C pada sumber air panas. Menurut Nybakken (1992), organisme laut mampu 

beradaptasi untuk hidup dan berkembang biak pada kisaran suhu yang yang lebih sempit daripada 

kisaran 0-400C. 

Suhu perairan pada keenam stasiun masih dalam batas normal yaitu pada 28,20C sampai 

31,30C. Jika dilihat dari hasil pengukuran, suhu yang berada pada keenam stasiun masih termasuk 

dalam kondisi optimum dalam pertumbuhan lamun. Karena menurut Dahuri (2003) suhu optimum 

yang diperlukan oleh lamun untuk tumbuh yaitu berkisar pada 280C – 300C. Bagi lamun suhu dapat 
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mempengaruhi proses-proses fisiologis seperti fotosintesis, laju respirasi, pertumbuhan, dan 

reproduksi. Apabila berada diluar kisaran optimal tersebut maka proses fisiologis dapat menurun 

dengan tajam. Bulthuis (1987) menambahkan bahwa suhu dari 25-350C, merupakan suhu optimum 

untuk fotosintesis pada lamun.  

 

Salinitas 

 Distribusi salinitas pada suatu perariran sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di 

antaranya adalah penguapan, curah hujan, pola sirkulasi air dan kandungan air tawar yang masuk 

ke perairan laut. Air laut yang masuk ke perairan laut dapat berasal dari curah hujan atau aliran 

permukaan dan aliran sungai . Dari hasil pengukuran dilapangan didapatkan hasil kisaran salinitas 

pada keenam stasiun yaitu 29,6-21,50/00, nilai ini termasuk normal pada kawasan padang lamun.  

 Dahuri (2003) menjelaskan bahwa sebagian besar jenis lamun dapat mentoleransi kisaran 

salinitas yang lebar dan lamun mampu hidup pada kisaran salinitas 10 – 400/00. Seperti contoh 

Thallasia ditemukan hidup pada salinitas antara 3,5 – 600/00 meskipun waktu toleransi yang singkat 

(Zieman 1986), sedangkan jenis Halodule mampu hidup pada salinitas di atas 720/00 (Phillips & 

Menez 1988), meskipun demikian jenis lamun ini memiiliki kondisi optimum pertumbuhan yaitu 

350/00 (Dahuri 2003). Sedangkan pada kelompok Thalassia salinitas optimum untuk tumbuhnya 

pada kisaran 24 – 350/00 (Zieman 1986). 

 

Derajat Keasaman (pH) 

 Nilai pH sangat  penting diketahui pada suatu perairan, dikarenakan pH akan menjadi 

pengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan dalam air. Nilai pH merupakan suatu 

ekspresi dari konsentrasi ion hidrogen (H+) di dalam air. Variasi pH dapat terjadi disebabkan oleh 

proses-proses kimia dan biologis yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa bersifat asam 

maupun alkalis. Selain itu nilai pH juga bisa disebabkan oleh masukkan limbah yang bersifat asam 

atau alkalis dari daratan. 

 Nilai pH yang didapatkan dari keenam stasiun yaitu berkisar dari 7,7 – 8,5 + 0,2. Kondisi 

ini masih tergolong normal, menurut Kepmen LH No 51 Tahun 2004 nilai ambang batas pH pada 

perairan laut yaitu bernilai 7 – 8,5 + 0,2. Hal ini juga dijelaskan oleh Phillips dan Menez (1988) 

bahwa lamun dapat tumbuh dengan baik pada saat pH air laut normal yaitu berkisar 7,8 dan 8,5, 
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karena pada saat tersebut ion bikarbonat yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis oleh lamun 

berada dalam keadaan melimpah.  

 

Gas Oksigen Terlarut (DO) 

 Gas oksigen terlarut adalah konsentrasi gas oksigen yang terlarut dalam air dan diperlukan 

oleh hampir semua bentuk kehidupan akuatik untuk proses pembakaran dalam tubuh. Menurut 

Hutagalung dan Rozak (1997), sumber utama oksigen dalam air laut adalah udara melalui proses 

difusi dan hasil fotosintesis tumbuhan air pada siang hari. Selanjutnya dikatakan bahwa 

menurunnya oksigen dalam air laut dapat diakibatkan oleh kenaikan suhu air, proses respirasi, 

adanya lapisan minyak di atas permukaan laut dan masuknya limbah organik yang mudah terurai 

ke lingkungan laut.  

 Dari hasil pengukuran di keenam stasiun pengamatan didapatkan nilai kandungan gas 

terlarut berkisar 6,4 – 10,3 mg/L-1. Fluktuasi yang terjadi pada DO di perairan lokasi penelitian 

dikarenakan pemakaian oleh lamun untuk respirasi, respirasi biota air lainnya dan pemakaian oleh 

bakteri nitrifikasi dalam proses siklus nitrogen di padang lamun. Menurut Hutagalung dan Rozak 

(1997) kadar perairan oksigen terlarut di Indonesia berkisar 4,5 – 7,0 mg/L-1, oleh karena itu DO 

yang berada pada lokasi penelitian masih tergolong normal. 

 

Substrat 

 Pada umumnya lamun dapat hidup pada berbagai tipe sedimen atau substrat, mulai dari 

lumpur sampai sedimen dasar yang terdiri dari endapan lumpur halus sebesar 40% (Dahuri, 2003), 

lamun membutuhkan dasar yang lunak, hal ini dikarenakan agar mudah ditembus oleh akar-akar 

dan rhizomnya dalam menyokong tubuh lamun.  

 Hasil pengamatan sedimen pada lokasi penelitian memiliki  tipe sedimen  karbonat yang 

berasal dari hancuran karang pada pante Deere dan Lempung berpasir pada Pantai Mali.  

 Distribusi ukuran partikel sedimen sangat mempengaruhi pertukaran air pori dengan kolom 

air di bagian atasnya. Pada distribusi ukuran partikel yang cenderung ke arah debu dan liat akan 

menyebabkan pertukaran air pori dengan kolom air menjadi rendah (Huttel & Gust 1992) sehingga 

konsentrasi nutrien dan fitotoksin seperti sulfida dalam sedimen akan meningkat (Koch, 2001; 

Holmer & Nielsen, 1997). Kondisi sebaliknya akan dialami oleh lamun jika menempati tipe 

sedimen pasir kasar (Huettel & Gust 1992).  
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Identifikasi Jejak Makan (Feeding trail) 

 Jejak makan atau feeding trail banyak ditemukan pada stasiun 2 Mali, kondisi jejak makan 

bukan merupakan jejak makan baru, melainkan jejak makan yang telah lama dilalui oleh Dugong, 

hal ini terlihat dari sudah banyaknya ditumbuhi jenis-jenis lamun pionir. Jejak makan yang 

ditinggal juga tidak beraturan dan tidak membentuk jejak yang panjang, seperti yang diungkapkan 

oleh Mukai (1999), bahwa Dugong dapat membuat feeding trail pada saat makan + 5 meter. 

Berdasarkan analisis jejak makan yang dilakukan pada habitat makan Dugong dugon 

(stasiun 2 Mali), panjang rata-rata jejak yang didapatkan yaitu 80-100 cm, sedangkan lebarnya 15-

20 cm (Gambar 8). Jejak makan ini berbeda dengan yang ditemukan oleh Heinshon  et al. 1977 

yang memiliki lebar rata-rata 19 - 26 cm dan panjang dapat mencapai 8 m. Jejak makan yang 

ditemukan pada stasiun 2 Mali ini pendek dan spotting pada titik tertentu, kondisi ini 

menginformasikan bahwa Dugong pada Pantai Mali makan dengan cara grazing, yaitu Dugong 

merangkak dengan ditopang kedua sirip pektoral dan mencabuti seluruh tumbuh lamun sampai ke 

akar-akarnya, aktivitas yang dilakukannya ini akan meninggalkan jejak atau jalur memanjang di 

dasar laut atau lebih dikenal dengan feeding trail. Jejak makan yang telah lama dilalui Dugong ini 

banyak ditumbuhi jenis-jenis lamun pioner seperti Halophila ovalis, Halodule uninervis dan 

Cymodocea rotundata. Pada sekitar jejak makan banyak dijumpai jenis-jenis lamun Cymodocea 

serrulata, Thalassia hemprichii, Halodule pinifolia, Thalasodendron ciliatum dan Enhalus 

acoroides. Jika dilihat dari jenis lamun yang tumbuh  pada jejak makan dan sekitar jejak makan 

Dugong, Dugong di Perairan Mali ini memiliki preferences atau kesukaan untuk memakan lamun-

lamun yang kecil, berserat atau berselulose, Dugong lebih memilih jenis tumbuhan lamun yang 

lembut dan mudah dicerna tetapi mempunyai nilai gizi tinggi, seperti jenis Halophila ovalis, 

Halodule uninervis dan Cymodocea  sp., hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Preen 

(1995) salah satu makanan favorit Dugong yaitu  Halophila sp, Cymodocea sp dan Halodule sp. 

Dalam satu hari Dugong mampu memakan lamun sebanyak  25 kg per hari (berat basah) atau 8% 

dari total berat tubuhnya (Toba Aquarium and PCP Report 1995), sedangkan Dugong yang berada 

di Ancol mampu menghabiskan 30-40 kg lamun basah  tiap harinya (Azkab 1998).   

Penelitian Marsh et al. (1982) menyebutkan Dugong memakan lamun sekitar 10 -30 gram 

kering / m
2
, dengan kata lain duyung makan lamun pada daerah lamun yang mempunyai kerapatan 

rendah. Dari hasil analisis dilapangan, didapatkan berat kering lamun adalah 2,77 gram kering / 
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m2, ini menginformasikan bahwa lamun yang ada pada habitat pakan Dugong memiliki kerapatan 

yang rendah, karena sudah banyaknya lamun yang dimanfaatkan oleh Dugong untuk jadi 

makanannya. 

Pada stasiun 2 Mali ini juga ditemukan jejak makan yang berada di antara pada lamun 

Enhalus acoroides (Gambar 7), Dugong tidak memakan jenis lamun Enhalus acoroides melainkan 

memakan jenis lamun yang kecil-kecil yang berada diantara lamun yang besar tersebut, hal ini 

mengindikasikan bahwa Dugong memilih makanan yang menjadi kesukaannya dan tidak 

memakan jenis lamun yang besar-besar. Preen (1993) menjelaskan bahwa karbohidrat merupakan 

faktor penting yang dibutuhkan oleh Dugong, sehingga mamalia laut cukup selektif dalam 

pemilihan pakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Feeding trail di Antara Jenis Lamun Enhalus acoroides 

 

Berdasarkan banyaknya jejak makan yang ditemukan pada stasiun 2 Mali, hal ini 

mengindikasikan bahwa stasiun ini merupakan habitat atau tempat makan dari Dugong yang 

berada di Perairan ini Mali, Alor.  
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Gambar 8. Feeding trail Dugong dugon di Lokasi Penelitian 

 

Pengamatan Perilaku Dugong 

 Pengamatan perilaku Dugong tidak bisa dilakukan di dalam air, karena perairan cukup 

keruh pada kolom perairan. Oleh karena itu pengamatan dilakukan dengan menggunakan drone, 

ada keterbatasan waktu pada saat pengamatan, tetapi terekam cukup panjang yaitu + 25 menit. 

Berdasarkan pengamatan dengan menggunakan drone, terekam aktivitas Dugong sedang 

melakukan travelling atau jalan-jalan dan juga berinteraksi dengan penyu (Gambar 9). Dari 

analisis perilaku, beberapa kali Dugong menyelam lebih dalam dan terlihat seperti sedang makan, 

cara makan yang dilakukannya tidak dengan grazing hanya cropping saja. Terdapat 2 cara Dugong 

ketika makan, (1). Cropping  (Preen 1995) yaitu, Dugong hanya mengambil bagian helaian daun 

dan pelepah daun saja. (2). Grazing, yaitu Dugong merangkak dengan ditopang kedua sirip 

pektoralnya dan mencabuti seluruh tumbuh lamun sampai ke akar-akarnya, aktivitas yang 

dilakukannya ini akan meninggalkan jejak atau jalur memanjang di dasar laut atau lebih dikenal 

dengan feeding trail . 

 Berdasarkan video yang terekam, Dugong dapat bertahan menahan nafas selama + 51,5 

detik untuk berenang dan berinteraksi dengan penyu, tetapi menurut Jefferson et al. (1994), 

Dugong memiliki kemampuan menahan nafas ketika menyelam selama 8 menit. Ketika naik ke 

permukaan Dugong membutuhkan waktu + 2 detik untuk mengambil nafas, hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Grzimek (1975), bahwa pengambilan nafas dilakukan dengan 

menggunakan dua lubang hidung yang terdapat pada moncong mulutnya sekitar 2 detik.  
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Sebaran, Populasi dan Home Range Dugong 

 Dugong merupakan mamalia laut yang mampu mengembara atau berpindah dari satu 

tempat menuju tempat lainnya. Menurut De Iongh et.al (1998) Dugong mampu mengembara 17 

sampi 65 km dari suatu tempat menuju tempat lainnya. Dugong juga mampu kembali menuju 

tempat asalnya setelah melakukan pengembaraan yang jauh, seperti Dugong yang terdapat di 

Haruku (De Iongh et.al 1998).  

Berdasarkan pengamatan visual dan aerial selama 5 hari pengamatan pada Pante Deere dan 

Pantai Mali, hanya ditemukan 2 ekor Dugong yang berada pada di kawasan perairan antara Pantai 

Mali dengan Pulau Sika. Dugong tersebut beraktivitas setiap harinya pada padang lamun yang 

terdapat kawasan perairan tersebut. Menurut informasi dari masyarakat, terdapat lebih dari 1 ekor 

Dugong yang sering terlihat beraktivitas pada kawasan perairan tersebut, selama surveitim 

menemukan 2 ekor. Dugong memiliki daerah inti “home range” yang selalu dipergunakan untuk 

beraktivitas, baik untuk makan, jalan-jalan maupun berinteraksi sosial. Hasil penelitian De Iongh 

et.al (1998) di Kepulauan Lease-Maluku, daerah inti yang dipergunakan Dugong dapat berkisar 

antara 4 sampai 43 km2.  Berdasarkan analisis Home range atau daerah inti yang dipergunakan 

oleh Dugong di kawasan Pantai Mali dan Pulau Sika memiliki luas 2,38 km2 (Gambar 10),  dengan 

Gambar 9. A) Dugong dugon dan B) Salah satu aktivitas Dugong berinteraksi dengan penyu. 

B 

A 
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banyak ditumbuhi jenis lamun Halophila ovalis, Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium dan 

Cymodocea serrulata. Jenis-jenis ini merupakan jenis lamun yang menjadi kesukaan Dugong.   

 

 

Gambar 10. Foto mosaik home range Dugong dugon di Kawasan Pantai Mali, Alor. 

 

 Jika memang benar bahwa terdapat lebih dari 1 ekor Dugong yang berada pada kawasan 

perairan Mali, maka 1 ekor Dugong yang terlihat setiap hari pada saat survey merupakan Dugong 

yang telah terhabituasi dengan aktivitas maupun kehadiran manusia. Jika terdapat gangguan baik 

dari kapal ataupun manusia, Dugong akan berenang jauh menghindari suara kapal maupun 

gangguan lainnya, karena pada dasarnya Dugong merupakan mamalia laut yang sangat sensitif 

dan pemalu.  Hasil penelitian Anderson (1982) mengatkan Dugong akan bergerak menjauh 150-

500 m jika terdapat gangguan suara kapal yang lewat, Preen (1992) menambahkan Dugong mampu 

mendeteksi + 1 km jika terdapat kapal yang mendekat. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara, 

penyebaran Dugong selain di kawasan Pantai Mali terdapat juga pada beberapa daerah seperti: di 

Pulau Kepa, Pulau Kabir, Atapupu, Pulau Sagu(Adonara) dan Pulau Pantar.  
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Hasil Survei Kuesioner 

Desa Pante Deere 

Desa PanteDeere merupakan salah satu desa dari empat desa dan satu kelurahan yang ada 

di wilayah Kecamatan Kabola yang cukup dikenal dengan wisata laut pasir putih. Sejak dulu desa 

ini sering dikunjungi wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Sebelum terbentuk menjadi 

desa, PanteDeere merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Kabola yang termasuk dalam wilayah 

RW IV pada tahun 1971 – 1997.  

 

Desa Pulau Buaya 

Desa Pulau Buaya terbentuk pada tahun 1994 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa 

Alor Besar. Pada tahap perkembangannya barulah pada tahun 1998 wilayah ini terpisah secara 

resmi menjadi desa definitif. Desa Pulau Buaya memiliki hasil kerajinan tangan khas yaitu tenun. 

Banyak ibu-ibu yang menjadi pengrajin tenun kain sarung dan selendang yang mereka lakukan 

secara perorangan dan berkelompok. Wilayah Desa Pulau Buaya dibagi menjadi dua, yaitu Dusun 

I di kepalai oleh Hamid Massa dan Dusun II Sadikin Sokan.  

 

Karakteristik Informan Kunci 

Tim Survei berhasil mewawancarai 45 informan kunci yang berdomisili di Kelurahan 

Kabola 15 orang, Desa PanteDeere 11 orang, Desa Alila Timur 13 orang, dan Desa Pulau Buaya 

6 orang. Informan kunci yang didapat merupakan nelayan dan warga setempat yang sering 

beraktifitas di kawasan Perairan Pulau Sika (Tabel 3). Dari 45 (98%) informan kunci memiliki 

pekerjaan utama menangkap ikan. Walaupun menangkap ikan merupakan pekerjaan utama, bukan 

berarti itu satu-satunya pekerjaan mereka karena ketika alam sedang tidak memungkinkan pergi 

ke laut, untuk mengantisipasinya mereka memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah 

penghasilan atau sebagai solusi ketika tidak bisa ke laut. Di antaranya adalah 45% memiliki 

pekerjaan sampingan sebagai petani, 8,9% memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh, dan  

2,2% memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang.  

 

Tabel 3. Karakteristik Informan Kunci 
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No. Nama Umur Pekerjaan Asal (Dusun/Desa) 

1 Agustinus Hanapehing 36 Mengangkap ikan, Petani Dusun Mali, Kel. Kabola 

2 Agustinus Lahala 23 Mengangkap ikan Dusun I, Desa Alila Timur 

3 Ahmad Maroh 24 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

4 Alexander Laukuang 28 Mengangkap ikan, Buruh Dusun I, Desa PanteDeere 

5 Alexius 33 Mengangkap ikan Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

6 AntipasBandael 42 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

7 Arsyad Tanghan 44 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

8 Bai Lolo 25 Mengangkap ikan Dusun I, Desa Alila Timur 

9 Bernabas Soares 50 Mengangkap ikan Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

10 Eskol Serang 35 Mengangkap ikan Dusun Mali, Kel. Kabola 

11 Hamid Masa 43 Mengangkap ikan, Pedagang Dusun II, Desa Pulau Buaya 

12 hamid Musa 54 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

13 Hamka Laan 27 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

14 Hasan Laahal 43 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

15 Imanuel Koilbain 40 Mengangkap ikan, Petani Desa PanteDeere 

16 Jannati 39 Mengangkap ikan, Buruh Dusun I, Desa Alila Timur 

17 Jannati moutang 39 Mengangkap ikan Dusun I, Desa Alila Timur 

18 Jawa 32 Mengangkap ikan Desa Pulau Buaya 

19 Jimbris Bandail 69 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

20 JoblinaDjahapen 60 Mengangkap ikan, Petani Kel. Kabola 

21 Kader Kapu 55 Mengangkap ikan Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

22 Kariman Mansur 35 Mengangkap ikan Desa Pulau Buaya 

23 Lamahala Syarif 48 Mengangkap ikan Dusun I, Desa Alila Timur 

24 Martalotang 52 Rumah Tangga Kel. Kabola 

25 Marten O Djaha 50 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

26 Melianus Adangdjaha 33 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

27 Muhidin Haji 33 Mengangkap ikan, Buruh Dusun I, Desa Alila Timur 

28 MuhtalibMiso 36 Mengangkap ikan Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

29 Musa Serang 46 Mengangkap ikan, Buruh Dusun Mali, Kel. Kabola 
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30 Nohjahtang 57 Mengangkap ikan Desa PanteDeere 

31 Nurdinalen 44 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

32 Paris Penmani 38 Mengangkap ikan Kel. Kabola 

33 Paulus Djaha Enang 43 Mengangkap ikan, Petani Dusun Mali, Kel. Kabola 

34 Rahim Tango 44 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Alila Timur 

35 Rahmad Haji 55 Mengangkap ikan Desa Pulau Buaya 

36 Rahmad Rasyid 32 Mengangkap ikan Desa Pulau Buaya 

37 Sahbudin Rahman 50 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa Pulau Buaya 

38 Samun Dukapen 51 Mengangkap ikan, Buruh Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

39 Sardin Lotang 44 Mengangkap ikan, Petani Dusun Buyungta, Kel. Kabola 

40 SimranMotole 44 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

41 Syukur Siri 43 Mengangkap ikan Kel. Kabola 

42 Tia Koilbaim 36 Mengangkap ikan, Petani Desa PanteDeere 

43 Yermias Pentele 41 Mengangkap ikan Dusun I, Desa PanteDeere 

44 Yopi Tanghana 28 Mengangkap ikan, Petani Dusun I, Desa PanteDeere 

45 Yusub Oudjaha 54 Mengangkap ikan Kel. Kabola 

 

Dugong dan Lamun di Perairan Pulau Sika 

Menurut laporan masyarakat yang bermukim di kawasan Perairan Pulau Sika dan ditambah 

keterangan nelayan yang beraktivitas di sana ternyata  Dugong sering terlihat di antara Tanjung 

Bandara dengan Pulau Sika tepatnya di sebelah barat dari pasir timbul yang tampak 

menghubungkan Tanjung Bandara dengan Pulau Sika. Keterangan yang tercatat juga 

menunjukkan bahwa pesisir Pantai Kabola hingga ke PanteDeere merupakan padang lamun yang 

merupakan habitat pakan Dugong.  

Dari total 45 informan kunci yang diwawancarai, 28 (62%) informan mengaku pernah 

melihat Dugong dan 17 (37,8%) tidak pernah melihat Dugong. Masyarakat di lokasi survei tidak 

paham mengenai nama Dugong, mereka sering menyebutnya duyung. Di Desa PanteDeere 

masyarakat menyebutnya “abnaminoo”, sedangkan di Kelurahan Kabola, Desa Alila Timur, dan 

Desa Pulau Buaya menyebutnya “jurung” yang juga sebutan umum bagi masyarakat Pulau Alor 

Besar. Walaupun pernah melihat Dugong, masyarakat tidak banyak tahu detail tentang Dugong. 



[DUGONG DAN HABITAT LAMUN] 
Alor 

2016 

 

 22 

 

Hal ini dilihat dari 45 informan kunci yang diwawancarai hanya 28 informan yang pernah melihat. 

Dari 28 tersebut yang melihat Dugong hanya 20 informan yang bisa memprediksi usia dari Dugong 

dengan asumsi usia Dugong: (1) 1 - 20 tahun = 2 orang, (2) 21 – 40 tahun = 2 orang, (3) 41 – 60 

tahun = 5 orang, (4) 61 – 80 tahun = 6 orang, dan (5) 81 – 100 tahun = 5 orang. 

Dari informan kunci yang pernah melihat Dugong, mayoritas menjelaskan bahwa  ketika 

menuju lokasi menangkap ikan 56%, tidak sengaja tertangkap di jarring 16% dan 28% menjawab 

melihat saat menangkap ikan yaitu saat sedang mamancing, menyelam, dan saat perjalanan pulang 

dari memancing (Gambar 11). 

 

 

Gambar 11. Bagaimana Anda Melihat Dugong?  

 

Mayoritas informan kunci 50 % menjawab sering melihat Dugong, 32,1% beberapa kali 

melihat, 14,3% hanya sekali, dan 3,6% melihat setiap tahun dalam 5 tahun terakhir itu (Gambar 

12). Pada tahun lalu dari semua informan kunci yang pernah melihat Dugong mereka menyatakan 

tahun lalu tepatnya 2015 semua melihat Dugong pada perairan Pulau Sika. Saat melihat Dugong 

informan kunci tidak hanya melihat dari atas permukaan laut, tapi juga melihat di dalam air laut 

jika mereka menangkap ikan dengan menyelam. Menariknya informan kunci menerangkan bahwa 

mereka pernah melihat Dugong yang memakan/memangsa penyu, ada pula yang menerangkan 

bahwa Dugong dan penyu “baku hantam” atau berkelahi. Untuk keterangan tersebut perlu dicek 

lagi kebenarannya.  
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Gambar 12. Seberapa Sering Anda Melihat Dugong? 

 

Jika dilihat dari peta sebaran Dugong dan habitat lamun di Alor (Gambar 13), hasil 

wawancara menghimpun informasi dari informan kunci yang menyatakan bahwa Dugong sering 

terlihat di Tanjung Pante Deere tepatnya di selatan Pulau Sika. Selain itu juga pernah terlihat di 

Pulau Ternate dan yang terjauh terlihat oleh informan yaitu di daerah Atapupu dan Atambua. 

Sedangkan lamun tersebar disepanjang sepanjang Tanjung Pante Deere dan sekeliling Pulau Sika. 

Selain itu juga ada di Hokulen dan beberapa titik lain di Kabupaten Pantar. Informan yang 

menangkap ikan lebih jauh juga pernah melihat lamun di Timor Tengah Utara.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Kel. Kabola Ds. Pante Deere Ds. Alila Timur Ds. Pulau Buaya

Ju
m

la
h

 

Lokasi

Tidak pernah Sekali Beberapa kali Sering Setip tahun dalam 5 tahun terakhir



[DUGONG DAN HABITAT LAMUN] 
Alor 

2016 

 

 24 

 

Gambar 13. Sebaran Dugong dan Habitat Lamun di Alor 

 Mengenai jumlah Dugong yang di hidup di Perairan Pulau Sika, mayoritas informan kunci 

35,7% menjawab <10, 32,1% menjawab 1, 28,6% menjawab tidak tahu, dan 3,6% menjawab >10 

(Gambar 14).  Jawaban <10 yang hidup di Perairan Pulau Sika didukung dengan penuturan nelayan 

yang ketika melihat tidak hanya 1 ekor, ada yang saat melihat 2 ekor, dan adapula yang melihat 3 

ekor sekaligus. Untuk yang melihat 3 ekor sekaligus itu termasuk jawaban mereka pernah melihat 

anak Dugong dengan ukuran panjang 1,5 meter yang lokasinya di bagian barat daya Pulau Sika 

namun itu dilihat pada tahun 1970an. Kemudian ada pula yang melihat anak Dugong di Muara 

Mali pada tahun 1985. Selain itu masih ada 4 informan kunci lain yang juga pernah melihat anak 

Dugong namun bukan di perairan Pulau Sika, yaitu di Atapupu tepatnya di lokasi yang mereka 

sebut Kolam Gurita, di Timor Leste, dan di Adonara Kab. Flores Timur. 

 

 

Gambar 14. Estimasi Jumlah Dugong   

 

Untuk saat ini sudah tidak ada lagi orang/komunitas yang menangkap Dugong secara 

sengaja, namun secara tidak sengaja pernah terjadi namun bukan di perairan Pulau Sika. Dugong 

pernah tertangkap secara tidak sengaja sebanyak 3 kali. Itu terjadi oleh nelayan yang melaut selama 

1 minggu dan 1 bulan lamanya. Dugong yang tertangkap tidak sengaja tersebut semuanya mati di 

jaring, untuk lokasi dan waktunya informan kunci tidak tahu karena mereka hanya mendengar 

cerita dari nelayan lain.  
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Sementara itu untuk Dugong yang mati di terdampar tidak pernah ditemui, namun untuk 

mati di perairan pernah terjadi. Penyebabnya adalah tersangkut di jaring di Tublang bagian barat 

Desa PanteDeere pada tahun 1982. Seluruh Informan kunci menerangkan tidak pernah 

menemukan Dugong yang mati terluka pada bagian punggung.  

Persepsi mengenai jumlah Dugong, informan kunci yang diwawancarai memperkirakan 

jumlah Dugong yang hidup seperti pada (Gambar 15). Mayoritas informan kunci 42,8% menjawab 

sama, 35,7% informan menjawab tidak tahu, 17,9% menjawab lebih banyak, 3,6% lebih 

sedikit.Mereka yang menjawab lebih banyak masih sering bertemu di perairan Pulau Sika dengan 

jumlah yang terlihat lebih dari 1 ekor dengan ukuran yang besar dan kecil, selain itu juga informan 

kunci menerangkan bahwa makanan Dugong sangat banyak tersebar di perairan Pulau Sika yaitu 

lamun yang mereka sebut rumput laut. Adapula informan yang menegaskan bahwasanya Dugong 

terus berkembang biak dengan baik karena sudah tidak ada penangkapan. Sedangkan yang 

menjawab lebih sedikit informan kunci menjelaskan bahwa yang sering terlihat hanya 1 ekor saja. 

 

 

Gambar 15. Persepsi mengenai Jumlah Dugong  

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Dugong yang berada di perairan Pulau Sik pernah 

terlihat naik ke darat yaitu di pasir timbul yang menghubungkan Pulau Sika dengan Tanjung 

Bandara.  

Bagi masyarakat sekitar perairan Pulau Sika dan sekitarnya serta yang sering beraktivitas 

di lokasi Dugong sering muncul, penting atau tidak keberadaan Dugong (Gambar 16). 57% 

informan menjawab ya, karena Dugong merupakan hewan penolong yang kondisinya sudah 
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semakin langka dan juga telah ada larangan penangkapannya. Namun adapula yang jawaban yang 

berbanding terbalik, Dugong memiliki khasiat air mata yang digunakan banyak orang yang 

mencari untuk dijual taringnya maka dari itu dianggap penting. Sedangkan 36% menjawab tidak 

tahu dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi atau penyuluhan mengenai fungsi ekologis 

keberadaan Dugong. Dan 7% menjawab tidak karena bentuk Dugong seperti manusia sehingga 

tidak ada yang memakannya. 

 

 

Gambar 16. Apa keberadaan Dugong penting? 

 

 Padang lamun merupakan habitat pakan Dugong, masyarakat Kabupaten Alor yang 

terwakili empat desa dalam survei ini mengenal lamun dengan sebutan rumput laut. Walaupun 

hidup di pesisir, tidak semua tahu mengenai lamun. Mayoritas 39 (86,7%) informan tahu dan 

pernah melihat lamun, sedangkan 13,3% menjawab tidak (Gambar 17).  

 

 

Gambar 17. Apakah Tahu Lamun? 
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Dari 39 informan kunci yang tahu lamun hanya 61,5% yang dapat menunjukkan di mana 

saja lokasi padang lamun, 5,1% tidak bisa menunjukkan lokasi padang lamun, dan 33,4%  tidak 

tahu lokasi padang lamun. 

 

 

Gambar 18. Sebaran Dugong dan Habitat Lamun di Teluk Mutiara, Alor 

 

Informan kunci dirasa mampu dan cukup baik dalam membedakan spesies lamun yang ada 

di perairan Pulau Sika dan sekitarnya. Informan menerangkan  bahwa ada yang menempel di batu, 

seperti ilalang di darat, bercabang, berbuah bulat,berdaun halus dan berbuah, pendek halus, daun 

hitam ,daun berwarna kuning dengan tinggi 1 – 3 meter, berdaun kuning namun tidak panjang, 

berwarna kuning lunak dengan buah kecil, berwarna kuning keras dengan biji seperti kol (paling 

sering disebutkan), berwarna cokelat dan tinggi, berwarna kuning seperti rumput laut, berwarna 

hijau berdaun lurus, warna hijau bercampur merah muda, berwarna hijau keputihan, daun dan buah 

halus serta panjang/tinggi, daun kecil dengan buah besar, seperti karang laut tapi lembek, tumbuh 

bulat dan banyak, seperti alang-alang berbuah, tidak berdaun dan melata di atas pasir, berwarna 

kuning segitiga diatas pasir.  

Informan kunci menerangkan lamun hidup di kedalaman 0 – 15 meter. Aktivitas 

menangkap ikan juga mereka lakukan di daerah padang lamun baik memancing ataupun 



[DUGONG DAN HABITAT LAMUN] 
Alor 

2016 

 

 28 

 

menyelam. Lamun dianggap penting bagi mereka sebagai habitat ikan dan cumi berkembang biak, 

berlindung dan mencari makan. 

Mengenai ilegal atau legal membunuh Dugong, sebanyak 55,5% menjawab tidak tahu, 

40% menjawab ya, dan 4,5% menjawab tidak (Gambar 19). 

 

 

Gambar 19. Apakah Membunuh Dugong Ilegal? 
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ANCAMAN TERHADAP DUGONG DAN LAMUN 

Dugong dugon merupakan mamalia laut yang sangat sensitif pada tekanan lingkungan, 

kemunculannya di Pantai Mali Alor merupakan aktivitas yang sangat berbeda dengan kemunculan-

kemunculan pada daerah lainnya di Indonesia, dalam setiap harinya para nelayan atau wisatawan 

yang melewati kawasan Pantai mali bisa dapat melihat dengan jelas kemunculan mamalia laut 

yang satu ini. Jumlah kemunculannya dalam satu hari memang tidak besar hanya 2 ekor, tetapi ini 

sebuah pertanda, bahwa Dugong nyaman untuk tinggal dan beraktivitas pada kawasan tersebut. 

Selain nyaman karena minimnya gangguan terhadap Dugong, keberadaaan makanan kesukaannya 

yang membuat Dugong ini masih sering beraktivitas pada kawasan ini. Dugong merupakan 

mamalia laut yang makanan utamanya lamun, dalam satu hari Dugong mampu memakan lamun 

selama 10 jam dan sebanyak 20kg/berat basah, oleh karena itu Dugong tidak akan pergi menjauh 

dari tempat yang menyediakan makanan kesukaannya.   

Saat ini ancaman yang dapat mengganggu terhadap keberlangsungan Dugong di Alor 

adalah aktivitas wisata. Wisatawan mancanegara maupun lokal sudah mulai banyak yang 

mengetahui bahwa di Alor, khususnya di Mali dapat dengan mudah melihat Dugong sambil 

menyelam dan kegiatan ini sudah berlangsung. Beberapa wisatawan sudah mulai berdatangan dan 

sudah ada yang turun untuk menyelam. Kegiatan aktivitas wisata ini jika tidak diatur dengan baik 

dan safety, akan berdampak negatif kepada keberlangsungan mamalia ini. Dugong yang nyaman 

tinggal dan beraktivitas di perairan Mali, akan berpindah mencari tempat yang lebih nyaman, 

minim gangguan dan memiliki lamun kesukaannya.   

  



[DUGONG DAN HABITAT LAMUN] 
Alor 

2016 

 

 30 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dugong dugon lebih sering ditemukan di Pantai Mali, khususya antara tanjung bandara 

dan Pulau Sika, terdapat 2 indvidu pada kawasan tersebut. 

2. Jejak makan Dugong hanya ditemukan di stasiun 2( Pantai Mali), dengan kondisi  

habitat banyak ditumbuhi jenis lamun Halophila ovalis, Halodule uninervis dan 

Cymodocea rotundata.   

3. Tidak adanya tekanan antropogenis yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup 

lamun dan Dugong semua masih dalam batas normal, hanya saja ancaman pariwisata 

yang harus segera dicegah. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran, diantaranya: 

1. Perlu segera dilakukan pembuatan aturan pariwisata berbasis Dugong.  

2. Perlu ada sosialisasi mengenai status perlindungan Dugong karena mayoritas penduduk 

(55%) masih tidak tahu bahwa membunuh Dugong adalah ilegal. 
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Lampiran 
Lampiran 1 Aktivitas Manta tow 

 

 
 

Lampiran 2 Pengamatan Ekosistem Lamun 

 

 
 

Lampiran 3 Pengambilan sampel Lamun 
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Lampiran 4 Tim Survei 
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Lampiran 5 Kuesioner 

KUESIONER 

Nama Pewawancara: ………………………..Tanggal ……………….Nomor Seri Lembar Data ……………….. 

Kota/Desa ……………………….Propinsi……………………….. 

PERNYATAAN 

Catatan: Membacakan Pernyataan ini kepada responden merupakan keharusan. Hal ini akan menjamin 

semua responden mendapat perlakuan yang sama. 

Nama saya ……………………………. Saya bekerja untuk Proyek yang dilaksanakan oleh ……………………. 

yang merupakan organisasi yang berbasis di ………………………….. (cantumkan lokasi) yang mendukung riset 

perlindungan laut untuk nelayan dan hidupan liar. Tujuan proyek ini adalah untuk  mengkaji lebih jauh perihal 

penangkapan Dugong di …………………………..(cantumkan lokasi). Kami bermaksud mengajukan 

pertanyaan/kuesioner kepada anda tentang Dugong yang pernah anda lihat, alat tangkap yang anda gunakan (bila ada), 

dimana anda menangkap, dan pertanyaan lain semacam itu. Kami menyiapkan peta dan gambar/foto yang dapat 

digunakan untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan/kuesioner akan memakan 

waktu sekitar 30-45 menit untuk menyelesaikannya. Hasil riset kami dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi 

penangkapan Dugong, mungkin lewat dukungan langsung dari masyarakat ,  atau juga dengan regulasi dan penegakan 

hukum yang efektif. Partisipasi anda dalam survei ini bersifat sukarela dan rahasia. Kami tidak akan merekam 

nama atau informasi personal yang anda  sampaikan kepada kami, kecuali bila anda memberi persetujuan. 

Jawaban-jawaban individual akan digabungkan dan dilaporkan sebagai suatu kelompok untuk mendapatkan 

gambaran umum tentang status mutakhir, dan kami pasti tidak  akan menyampaikan jawaban-jawabn 

individual anda kepada siapapun di luar tim riset kami. Anda tidak harus menjawab pertanyaan bila Anda 

memang tidak menghendakinya.  TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMA ANDA.  

 

LATAR BELAKANG RESPONDEN 

 

(Contrenglah kotak sebelah kiri dari pertanyaan yang tidak ditanyakan. Siapkan peta yang baik bagi             

responden untuk  menunjukkan lokasi) 

□1.  Nama ………………………………………… 

□2. Usia ………………………………………….. Jenis kelamin: Pria  □   Wanita □ 

□3. Pernahkah anda  sebelumnya mengikuti  wawancara terkait dengan: 

 Perikanan □ Mamalia laut □      Kawasan Konservasi Laut  □ Ekowisata  □    

 Penyu □        Lainnya □      Tak pernah □ 

 Kapankah anda mengikuti wawancara tersebut? …………………………………………………  

 Jelaskan ……………………………………………………………………………………………. 

□4. Apakah pekerjaan  utama anda? 

 Nelayan  □ Pemandu wisata  □ Pelaut □  
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 Lainnya  □ Jelaskan …………………………………………………………………………. 

□5. Sudah berapa tahun anda terlibat dalam pekerjaan anda? ………………………………………….. 

□6. Apakah anda mempunyai  latar belakang nelayan?   Ya □   Tidak □ 

□7. Apakah orang tua anda nelayan? Ya □  Tidak □ Kakek?   Ya □  Tidak □ 

□8.  Apakah nelayan  merupakan mata pencaharian utama anda? Ya □ Tidak □ 

□9. Apakah nelayan merupakan  mata pencaharian anda satu-satunya ? Ya □ Tidak □  

 (Bila tidak) Apa mata pencaharian lainnya? ……………………………………………………….. 

□10. Bulan apa biasanya anda pergi menangkap ikan (dalam 12 bulan terakhir) ? ……………………...  

 (bila sifatnya musiman, jelaskan bila musim dimulai dan berakhir) ……………………………….. 

□11. Berpa hari dalam seminggu anda menangkap ikan?  …………………hari  (pada musim paceklik)   

 ……………………hari  (pada musim puncak) 

□12. Apa posisi anda di kapal?  Nakoda □  Anak Buah Kapal  □ Posisi tidak tetap  □       

 Tidak bekerja di kapal □     

□13. Berapa banyak orang yang bekerja di kapal anda? ……………………………… 

□14. Berapa panjang kapal anda (dalam meter)? …………………………………….. 

□15. Apakah kapal anda bermesin?    Ya □ Tidak □    

 (Jika Ya) :  inboard □ outboard  □      

□16. Berapa daya-kuda mesinnya? ………………………………   

 

TANGKAPAN DUGONG 

□17.  Pernahkan anda melihat Dugong di perairan anda?   Ya □ Tidak  □  

 Apa nama lain untuk Dugong di daerah anda? ……………………………………………………….. 

□18.  Jelaskan apa perbedaan antara Dugong dan lumba-lumba? …………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

□19. Menurut anda, berapa lama Dugong dapat hidup? …………………..   Tidak tahu □    

□20. Pada saat apa anda melihat Dugong?  Saat menangkap ikan □       Saat pelayaran menuju tempat  

penangkapan  □     Saat Dugong kebetulan  tertangkap  jaring atau alat tangkap lain □    
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Diburu  □ Terdampar di pantai  □  Lainnya    …………………………………. 

□21. Berapa sering anda melihat Dugong?   Tidak pernah  □    Hanya sekali seumur hidup □   Hanya 

beberapa kali seumur hidup  □    Sering kali □        Setiap tahun dalam lima tahun terakhir  □       

Dalam setahun terakhir hanya sekali □         Beberapa kali  □    Tiap bulan □     Tiap minggu  □        

Tiap hari  □    

□22. Pada bulan-bulan apa anda melihat Dugong?  (nyatakan dalam bulan atau musim) .……………………. 

□23.  Kapan terakhir kali anda melihat Dugong? ……………………………………(Bila telah lama lampau, 

cantumkan  tahun berapa) 

□24.  Apakah anda tahu tempat dimana Dugong sering terlihat secara regular/ berkala?  Ya □  Tidak  □ 

 (Catatan:  Regular/berkala berarti waktu terlihatnya Dugong itu berulang dalam waktu tertentu setiap 

tahun)  

 Dimana lokasi Dugong yang  terlihat secara regular/berkala ini? (Tunjukkan dalam peta) 

□25. Apakah lokasi tersebut berubah menurut waktu?  Ya   □ Tidak  □ Tidak tahu   □ 

□26. Menurut perkiraan anda, ada berapa Dugong yang hidup di daerah ini?   1 □   <10 □    

 >10  □      Tidak tahu   □  

□27.  Apakah anda pernah melihat anak Dugong?  Ya  □   Tidak  □       Kapan? ……………………. (bulan 

berapa).  Dimana anda melihatnya?  (mohon  responden menunjukkannya dalam peta).  

□28. Apakah ada orang atau masyarakat dari desa lain menangkap Dugong?  Ya □   Tidak  □   

 Tidak tahu □  (Jika Ya) Berapa orang)? ………………. Desa mana?  ………………….. 

 Apakah dapat dijelaskan lebih rinci? …………………………………………………………………… 

 Apakah tangkapan tersebut tak sengaja atau disengaja?     Tak sengaja □ Sengaja  □

 Keduanya  □  

□29.  Apakah di desa anda ada spesialis penangkap Dugong?   Ya  □        Tidak  □ Berapa orang? 

…… 

□30.  Apakah ada orang atau masyarakat di desa anda yang pernah menangkap Dugong?  Ya □   

 Tidak  □        Tidak tahu   □   

 (Jika Ya) Berapa orang? …………. Untuk berapa lama? …………….Rinciannya? ………………...... 

 Apakah tangkapan itu terjadi dengan tak sengaja atau disengaja?  Tak sengaja  □  Dengan 

sengaja   □  Keduanya  □  

□31. Apakah anda sendiri pernah menangkap Dugong tahun silam? (dengan sengaja atau tak sengaja). 

 Ya  □   Tidak  □    (Bila Ya) Berapa banyak yang tertangkap  tahun lalu?    1-2  □       <10  

□     >10  □ Rinciannya  (bila ada)   …………………………………………………… 
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 Apakah tangkapan itu meupakan jumlah normal  dalam setahun?   Ya  □       Tidak  □   

 (jika Tidak) Apakah tangkapan itu lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya?  Lebih tinggi   □ 

 Lebih rendah  □   

Apakah tangkapan itu tak sengaja atau sengaja diburu?    Tak sengaja □      Sengaja □   

Keduanya  □ 

□32.  Berapa Dugong yang anda tangkap dalam lima tahun terakhir?   0  □   1-2  □        <10  □                  

>10  □        Lebih spesifik (bila mungkin dengan angka)  ……………………………………….  

□33. Bagaimana cara anda menangkap Dugong?  Dengan harpun/ seruit  □       Dengan jaring  □   

 Dengan cara lainnya  □   Jelaskan ……………………………………………………………… 

□34. Dibandingkan saat anda mulai menjadi nelayan, apakah Dugong yang tertangkap:   

Lebih banyak  □         Lebih sedikit  □        Sama saja □         Tidak tahu  □  

 (Catatan: keterangan ini didasarkan pada jumlah aktual, bukan persepsi) 

 (Jika lebih banyak atau lebih sedikit) Mengapa anda berpendapat seperti itu? …………………………... 

 ……………………………………………………………………………………..  

□35. Apa yang anda lakukan atau akan lakukan terhadap Dugong bila anda menangkap Dugong dengan sengaja?  

Dimakan □   Dijual  □   Untuk umpan   □             Lainnya  □  

 ………………………………………………………………… (Catatan: jangan arahkan responden) 

□36. Apa yang anda lakukan atau akan lakukan terhadap Dugong  bila anda menangkap Dugong dengan tidak 

sengaja?  Dibuang (sudah mati) □  Dilepaskan (bila masih hidup)  □       Dimakan  □ 

 Dijual   □            Untuk umpan  □               Lainnya ……………………………………………. 

□37. Pernahkah anda menemukan  □      atau  mendengar  □         Dugong terdampar di pantai?      

 Ya  □           Tidak □       (Jelaskan) …………………………………………………… 

 Atau pernahkan anda menemukan  □       atau mendengar  □    Dugong mati di perairan?  

 Ya  □  Tidak  □ 

 Atau pernahkah anda menemukan  □     atau mendengar  □ Dugong dengan bekas luka di punggungnya?   

Ya □   Tidak  □  (jelaskan) ………………………………………. 

 (jika Ya)  Dimana, kapan dan berapa banyak? (mohon responden tunjukkan dalam peta) …………….. 

 Apa yang terjadi dengan Dugong itu? …………………………………………………………………… 

38. Apa yang akan lakukan bila anda menemukan Dugong terdampar di pantai? ………………………….. 
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 ……………………………………………………………………………………………………………. 

LAMUN  

□39. Apakah anda pernah melihat tumbuhan ini? 

Ya □    Tidak    □   

 (Bila Ya)  Dimana anda melihatnya………………………………......…………………………………… 

□40. Ada berapa jenis lamun yang pernah anda ketahui? 

□41. Berapa kedalaman lamun dari permukaan laut yang anda ketahui? 

0-5 m □     >5-10 m □     >10-15 m □    >15-20 m □   

□42. Bagaimana kondsi lamun sekarang dibandingkan dengan dahulu? 

□43. Bagaimana perasaan anda jika tidak dapat melihat lamun lagi? 

PERSEPSI  

□44. Dibandingkan dengan saat anda pertama kali sebagai nelayan, apakah anda berpendapat bahwa jumlah 

Dugong? 

Lebih banyak □    Lebih sekikit □        Sama saja □ ?         Tidak tahu □ 

□45. Apakah anda berpendapat bahwa Dugong mesti selalu ada di dalam laut? 

Ya □       Tidak  □  Tidak tahu □ 

□46.  Apakah anda berpendapat bahwa keberadaan Dugong itu penting? 

Ya □ Tidak □   Tidak tahu □   

□47. Apakah anda tahu apa itu padang lamun? 

Ya □  Tidak  □   (Pewawancara agar memperlihatkan gambar-gambar) 

 Adakah padang lamun di daerah anda? 

Ya □        Tidak □       Tidak tahu  □           Dimana? 

 (Catatan: Pewawancara  agar mencantumkan dalam peta) 

 Apakah anda menangkap ikan di padang lamun?    Ya □ Tidak  □ 

 Apakah padang lamun ini mempunyai makna penting lainnya?  Ya □      Tidak  □ 

 Mengapa? ……………………………………………………………………………………. 

□48. Apakah menangkap Dugong dengan segaja itu melanggar hukum?   Ya □      Tidak □      Tidak tahu □   
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 Bagaimana bila Dugong tertangkap tak sengaja dalam jaring?  Ya □           Tidak □          Tidak tahu □    

 Apakah anda akan melaporkan Dugong yang tertangkap tak sengaja itu kepada pejabat setempat? 

 Ya □              Tidak  □  

 Rincian (bila ada)  …………………………………………………………………………… 

□49. Apakah daerah perairan diawasi/dipatroli secara rutin?  Sering □        Jarang  □          Tak pernah  □ 

 Tidak tahu  □   

□50. Bila ya, pernahkah penegakan hukum ditegakkan?  Sering  □          Jarang  □             Tak pernah  □  

 Tidak tahu  □    

□51. Adakah adat, kepercayaan, dongeng atau ritual setempat yang terkait dengan Dugong?  Ya □    Tidak    □   

 (Bila Ya)  Jelaskan ……………………………………………………………………………………… 

 




