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ABSTRAK
Perairan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan habitat dugong. Namun 
ironisnya, perburuan, konsumsi daging dan pemanfaatan tulang, taring, air 
mata, serta lainnya seringkali dilakukan oleh masyarakat di tiga Desa, yaitu Desa 
Sungai Bakau, Desa Kubu, dan Desa Teluk Bogam. Kegiatan penyadartahuan 
konservasi dugong di Kotawaringin Barat dilaksanakan April 2015 dengan 
memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai peran, manfaat, ancaman 
terhadap lamun dan padang lamun, serta berbagai aspek tentang dugong, namun 
sebelumnya dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui potensi dan 
pemanfaatan dugong oleh masyarakat berdasarkan Standardised Dugong Catch/
bycatch Questionnaire dari UNEP/CMS Office Abu Dhabi Uni Emirat Arab. 
Semua responden mengetahui tentang lamun dan padang lamun, termasuk 
peran dan manfaat bagi keberadaan ikan, udang, rajungan, serta sebagai makanan 
dugong, bahkan dapat dijelaskan lebih rinci bahwa makanan kesukaan dugong 
yaitu lamun berdaun bulat kecil (Halophila). Tempat bekas makan dugong 
juga mereka ketahui dari adanya jejak. Waktu ideal melihat dugong yaitu saat 
musim pancaroba, ketika air sedang pasang konda dan di malam hari. Terdapat 
dua keluarga di Desa Teluk Bogam yang masih aktif sebagai pemburu dugong 
yang terdiri atas tiga generasi, yaitu kakek, ayah, dan pemburu saat ini. Seluruh 
responden menyatakan bahwa daging dugong sangat lezat, di mana bagian 
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terlezat adalah sirip ekornya. Lokasi habitat utama dugong berada di Gosong 
Beras Basah, Gosong Senggora, dan Gosong Sepagar. Upaya Penyadartahuan 
dugong hendaknya dilakukan secara intensif, mengingat masyarakat setempat 
telah terbiasa memanfaatkan dugong dan dilakukan secara turun-temurun.

Kata kunci: dugong, penyadartahuan, konservasi, lamun, Kotawaringin Barat

ABSTRACT
Kotawaringin Barat marine waters is habitat for dugong. But ironically, hunting 
for meat consumption, bone, tusk, tears, etc., are still often done by three villages, 
which are Sungai Bakau Village, Kubu Village, and Teluk Bogam Village. 
Dugong conservation awareness activities in Kotawaringin Barat was held in 
April 2015 by giving insight to the community about role, benefits and threats 
to seagrass and seagrass beds also about various aspects of dugong. Performed 
interview in advance to find out about dugong potency and its utilization for 
public using Standardised Dugong Catch/bycatch Questionnaire from UNEP/
CMS office Abu Dhabi UEA. All respondents know about seagrass, seagrass beds 
including the roles and benefits for the presence of fish, shrimp, crab as well as 
food dugong, it can even clearly explained that dugong favorite food is small 
leaved seagrass (Halophila). The place where dugongs feed also can be seen from 
the traces. Ideal time to see dugongs is in transition season, when the neap tide 
and at night. There are two families in Teluk Bogam Village which is still active as 
dugong hunters consisting of three generations, they are grandfather, father and 
son who currently being hunters. All respondents said that the dugongs meat is 
very tasty, which the most delicious part of dugong is its tail fin. The main habitat 
dugongs are located in Beras Basah Hirst, Senggora Hirst, and Sepagar Hirst. 
Awareness attempts on dugong should be carried out intensively, considering 
the local community has been accustomed to using dugongs and carried out for 
generations.

Keywords: Dugong, awareness, conservation, seagrass, Kotawaringin Barat

PENDAHULUAN
Dugong (Dugong dugon Muller 1776) merupakan satu-satunya mamalia herbivora 
yang hidup di perairan laut dangkal yang tersebar di Lautan Hinda dan Pasifik 
Barat yang  populasinya di alam sudah dalam keadaan kritis. Jumlah populasi 
dugong menurun terus dari hari ke hari karena perburuan, terperangkap alat 
tangkap perikanan dan kerusakan habitat (Anderson 1981; Lanyon 1991; Marsh 
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1993). Selain itu, dugong berkembang biak dengan sangat lambat (Marsh et al. 
1978). Mereka, baik jantan maupun betina mencapai usia matang reproduksi 
setelah berumur 10 tahun dan beberapa betina setelah usia 17 tahun. Seekor 
induk dugong melahirkan anak setiap 2,5–5 tahun sekali, setelah masa penyusuan 
selama 14 bulan (Anderson 2002). Oleh karena itu, dugong dimasukkan  
ke dalam kelompok biota yang dilindungi dari kepunahannya melalui ”Red 
List IUCN”. Demikian pula oleh CITES (Convention on International Trade 
of Endangered Species) dugong dimasukkan dalam Appendix I yang berarti tidak 
boleh diperdagangkan secara internasional (CITES 2007). Indonesia sendiri telah 
memberikan perhatian, dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 7 
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya; 
Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Perencanaan Tata  Ruang; Undang-
Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-
bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity); 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil. 

Informasi tentang dugong di Indonesia, seperti data sebaran, jumlah dan tingkah 
laku dugong sangat sedikit sehingga jumlah populasinya tidak diketahui secara 
pasti. Kebanyakan data yang didapat berdasarkan wawancara dan survei dengan 
”snorkeling” dan yang lainnya dicatat secara kebetulan (Nishiwaki dan Marsh 
1985). Salm  et al. (1982) dalam Marsh et al. (2002) menyimpulkan bahwa 
dugong tersebar di seluruh perairan Indonesia yang selalu dalam jumlah yang 
sangat sedikit. Pada tahun 1970-an, populasi dugong di Indonesia ditaksir sekitar 
10.000 ekor. Pada tahun 1994, populasinya ditaksir tinggal 1.000 ekor. 

Melakukan penelitian dugong sangat sulit disebabkan kita hanya bisa melihatnya 
dari udara. Saat untuk dapat melihatnya hanya ketika mereka muncul ke 
permukaan air untuk bernafas. Mereka tidak bersuara, sangat pemalu dan mudah 
ketakutan (Adulyanakosol 2007). Salah satu cara penelitian dugong, yaitu dengan 
melakukan wawancara. Oleh karena itu, UNEP/CMS Office Abu Dhabi Uni 
Emirat Arab mengembangkan Standardised Dugong Catch/bycatch Questionnare 
sebagai panduan untuk melakukan penelitian dugong. Wawancara dilakukan 
kepada penduduk pesisir, nelayan, dan petugas instansi terkait pemahaman 
tentang konservasi dugong, padang lamun sebagai habitat dugong, maupun 
aspek sosial ekonominya.
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METODE
Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 di Balai Desa Sungai Bakau. 
Responden berasal dari  Desa Sungai Bakau (14 orang), Desa Bakau (7 orang), 
dan Desa Teluk Bogam (10 orang) sehingga jumlah total responden sebanyak 
31 orang. Berdasarkan usia, umur responden mulai 20–58 tahun. Mereka dibagi 
dalam kelompok yang berjumlah 5–6 orang agar memudahkan pelaksanaan 
wawancara. Setelah wawancara dilaksanakan, kemudian dilanjutkan Focus Group 
Discussion (FGD) untuk memberikan informasi tentang dugong dan padang 
lamun sebagai habitat dan makanannya.

Selain itu, dikumpulkan data sekunder dari kantor-kantor pemerintahan 
terdekat dengan area habitat dugong. Materi wawancara mempergunakan 
Kuesioner Baku Mengenai Tangkapan Dugong yang merupakan terjemahan 
dari STANDARDISED DUGONG CATCH/BYCATCH QUESTIONNAIRE 
dari UNEP/CMS Office Abu Dhabi Uni Emirate Arab (terlampir). 

Foto dan gambar dugong, serta biota mamalia laut lainnya dipergunakan sebagai 
alat peraga saat wawancara dilaksanakan. Fungsinya yaitu untuk menghindari 
kekeliruan kesalahan dalam mengenal dugong. 

FGD dilakukan setelah wawancara. FGD dilakukan sebagai upaya penyadartahuan 
kepada masyarakat akan pentingnya konservasi dugong yang dilaksanakan dengan 
memberikan presentasi materi tentang lamun dan dugong, seperti pentingnya 
menjaga kelestarian dugong dan habitatnya, peranan dan fungsi padang lamun 
di perairan pesisir, sumber daya di padang lamun, ciri-ciri lamun, karakteristik 
dugong, cara sensus populasi dugong melalui udara (pesawat terbang), dan 
wawancara dugong.

Pengamatan lokasi dugong, yaitu tempat-tempat dijumpainya dan tertangkapnya 
dugong yang meliputi pengukuran posisi geografis dengan GPS, komposisi 
jenis lamun, dan tipe substratnya. Pengamatan dilakukan dengan perahu dan 
bersama nelayan/masyarakat yang mengetahui tempat yang sering dijumpai dan 
tertangkapnya dugong. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil wawancara kepada 31 orang responden penduduk dari Desa Sungai Bakau, 
Desa Kubu, dan Desa Teluk Bogam sebagai berikut:

Dari 16 butir pertanyaan yang diberikan kepada responden mengenai latar 
belakang mereka,  hasilnya sebagai berikut:
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Pengalaman mengikuti wawancara

Responden ditanya tentang pengalamannya mengikuti wawancara kegiatan 
menangkap ikan, area perlindungan laut, ekoturisme, penyu, dan lain-lain serta 
apakah tidak pernah mengikuti wawancara. Mereka ada yang belum pernah 
mengikuti wawancara, namun lebih dari 80% dari responden pernah mengikuti 
wawancara tentang perikanan (sering), perlindungan penyu (2011), konservasi 
laut dan ekowisata. Wawancara tentang dugong merupakan kegiatan wawancara 
pertama kali yang mereka ikuti. Wawancara yang dilakukan hanya menargetkan 
pemahaman responden tentang dugong dan padang lamun. Upaya perlindungan 
dugong dan padang lamun sebagai habitat dan makanannya masih perlu 
didukung oleh wawancara dan pembentukan kelompok masyarakat yang fokus 
pada perlindungan dugong dan padang lamun, seperti pelatihan penyelamatan 
dugong yang tertangkap masih hidup dengan alat tangkap perikanan, dan 
rehabilitasi dan restorasi padang lamun yang mengalami kerusakan. 

Pekerjaan

Pekerjaan utama responden adalah sebagai nelayan (80%), sisanya mempunyai 
pekerjaan sebagai petani/berkebun, tukang pembuat perahu, tukang bangunan, 
guru, pemandu wisata, dan PNS. Pekerjaan utama sudah dilakukan sejak remaja, 
dan ada yang menyebutkan sudah 22 tahun sampai 44 tahun. Latar belakang 
sebagai nelayan dilakukan sejak remaja yang merupakan pekerjaan turun-
temurun dari orang tuanya.

Musim, alat tangkap, dan perahu penangkap ikan

Responden menangkap ikan setiap hari, kecuali hari Jum’at. Musim puncak 
menangkap ikan terjadi pada bulan November–Desember, musim pancaroba 
berhenti. Dari semua responden, terdapat 10 orang yang mempunyai beberapa 
macam alat menangkap ikan, yaitu untuk bawal, talang, rajungan, dan udang. 
Sisa dari responden hanya mempunyai satu macam alat tangkap ikan. Semua 
responden memiliki perahu sendiri.  Jumlah orang yang bekerja di perahunya 
sebanyak 2, 5, dan 8 orang. Panjang perahunya, yaitu 8, 10, 14, dan 17 m dengan 
mesin yang terpasang dalam perahu (inboard). Tenaga mesinnya yaitu diesel 
(donfeng), dua buah mesin diesel, dan mesin mobil dengan empat silinder.  

Dari 22 butir pertanyaan yang berkaitan dengan tangkapan dugong, hasilnya 
setelah dikelompokkan berdasarkan kemiripan pertanyaannya sebagai berikut: 
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Keberadaan dugong dan nama lain dari dugong

Sebanyak 39% dari responden (12 orang) menyatakan pernah melihat dugong 
ketika sedang menangkap ikan. Lokasi-lokasi tempat terlihatnya dugong adalah 
Gosong Senggora, Tanjung Keluang, Gosong Beras Basah, Gosong Sepagar, 
Batu Babi dan Muara Kumai (Peta 1). Seluruh responden memberikan jawaban 
bahwa di daerahnya tidak ada nama lain dari dugong. Mereka menyebutnya ikan 
dugong. Ketika presentasi FGD dijelaskan bahwa dugong bukan ikan, melainkan 
mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru, melahirkan anak, dan menyusui 
anaknya.

Pemahaman tentang dugong

Saat wawancara kepada responden, diperlihatkan gambar/foto tentang mamalia 
laut, kemudian responden diminta untuk menguraikan tentang karakteristik 
dugong dan mamalia laut lainnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan 
dalam menjelaskan dugong dan dapat membedakannya dengan mamalia laut 
lainnya. Selain itu juga, responden ditanyakan tentang makanan dugong. Hampir 
seluruh responden dapat membedakan dugong dari mamalia laut lainnya dengan 
menguraikan ciri-ciri dugong, seperti kepalanya yang tidak mempunyai moncong 
seperti lumba-lumba, tidak mempunyai sirip di atas badannya, tidak meloncat 
ketika berenang, dan ketika kondisi laut tenang dapat didengar suaranya ketika 
bernapas ke permukaan air. Mereka umumnya tidak mengetahui berapa lama 
umurnya dugong, tetapi ketika presentasi dijelaskan bahwa dugong dapat hidup 
sampai umur 73 tahun. Mereka mengetahui bahwa lamun adalah makanannya 
dan bahkan dapat menjelaskan lebih rinci dengan menjelaskan bentuk lamun 
yang menjadi kesukaan makanan dugong, yakni lamun yang berdaun bulat-kecil 
(Halophila) dan mengetahui jejak makan dugong.
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Peta 1 Lokasi-lokasi dijumpainya dugong di Kotawaringin Barat

Pengalaman melihat dugong

Pengalaman responden melihat dugong sangat beragam mulai tidak pernah, 
hanya sekali seumur hidup, sampai sering melihatnya. Frekuensi melihat dugong 
ada yang setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan sekali dalam 
setahun terakhir. Selain itu, banyak dari responden yang telah melihat anak 
dugong, hanya satu orang yang belum pernah melihat anak dugong. Seorang 
responden memberikan keterangan melihat kotoran dugong pada kedalaman  
3 m di daerah Tanjung Pandan.

Waktu responden melihat dugong yaitu saat musim pancaroba, ketika air sedang 
pasang konda dan di malam hari, pada tahun 1998, 2007, dan 2012. Sementara 
itu, lokasi yang sering terlihat kemunculan dugong disajikan pada Peta 1. Tempat 
terlihatnya dugong dapat berpindah-pindah apabila di lokasi tersebut banyak 
perahu yang sandar untuk menunggu waktu pergi mencari ikan ke laut lepas.

Responden tidak mengetahui secara pasti berapa ekor dugong yang hidup. 
Namun, secara umum jumlah dugong di Kotawaringin Barat diperkirakan tidak 
lebih dari 10 ekor.
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Pemburu dan penikmat daging dugong

Terdapat dua keluarga di Teluk Bogam yang melakukan pemburuan dugong. 
Mereka melakukan perburuan tersebut sudah tiga generasi sampai sekarang 
(kakek, ayah, pemburu saat ini). 

Seluruh responden memberikan keterangan bahwa daging dugong sangat enak.
Menurut responden, semua bagian badan dugong dapat dimakan, kecuali tulang 
dan kotorannya. Saat terdapat dugong yang tertangkap, suasana di rumah tempat 
dijual/dibagikan daging dugong sangat ramai melebihi keramaian suatu pesta 
pernikahan. Mereka akan sangat marah sekali apabila tidak mendapat bagian 
daging dugong.

Usaha perlindungan dugong di perairan Kotawaringin Barat memerlukan usaha 
yang sangat serius, mengingat masyarakat sudah turun temurun  bertindak 
sebagai pemburu (tiga generasi) dan masyarakat/penduduk di ke-3 desa (Desa 
Sungai Bakau, Desa Kubu, dan Desa Teluk Bogam) merupakan penikmat 
daging dugong. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh masyarakat/penduduk 
di Desa Waai, Desa Kailolo dan Desa Haruku, Ambon. Seluruh responden 
wawancara dugong di ke-3 desa tersebut tidak pernah membunuh dan memakan 
daging dugong. Karena mereka merasa iba atau tidak tega untuk membunuh 
dan menyembelih dugong yang tertangkap, karena mereka melihat dugong yang 
menangis, mengeluarkan air matanya (Kiswara, pers. comm. 2015). 

Hasil wawancara mengenai persepsi responden tentang dugong dan padang 
lamun sebagai berikut:

Keberadaan dugong

Jawaban semua responden mengenai jumlah dugong adalah lebih sedikit karena 
frekuensi dapat melihat dugong di habitatnya semakin kecil. Mereka setuju 
bahwa dugong penting keberadaannya di laut. 

Padang lamun

Semua responden mengetahui tentang lamun dan padang lamun, keberadaannya 
di perairan Kotawaringin Barat dan kepentingannya untuk mereka sebagai tempat 
untuk mencari ikan, udang dan rajungan.



97Bunga Rampai Konservasi Dugong dan Habitat Lamun di Indonesia

Larangan menangkap dugong

Semua responden mengetahui bahwa menangkap dugong termasuk perbuatan 
yang melanggar hukum. Mereka juga akan melaporkan apabila mengetahui 
adanya dugong yang tertangkap alat tangkap ikannya. Semua responden 
memberikan keterangan bahwa tidak pernah dilakukan pengawasan atau patroli 
di perairan mereka dan juga tidak pernah ada tindakan penegakan hukum dari 
aparat terkait.

Legenda terkait dugong

Terdapat legenda dan ritual terkait tentang dugong. Legenda mengenai asal  
mula dugong yang berasal dari keturunan etnis China. Kepercayaan bahwa 
nenek moyang dugong adalah dari etnis China didapatkan juga ketika melakukan 
wawancara terkait dugong di Desa Waai, Desa Kailolo, dan Desa Haruku, 
Ambon (Kiswara, pers. comm. 2015). Legenda tentang dugong yang berasal dari 
seorang perempuan istri tukang kayu yang sedang hamil dan mengidam ingin 
memakan buah lamun. Dia meminta tolong kepada suaminya agar diambilkan 
buah lamun, namun tidak dilakukan oleh suaminya yang masih sibuk memotong 
kayu. Setelah tiga hari berturut-turut tidak dilakukan suaminya mengambil buah 
lamun, sang istri pergi sendiri mengambil buah lamun. Ketika air mulai pasang 
suaminya memanggilnya. Namun, malah sang istri yang meminta suaminya 
mendatanginya. Ketika suaminya mendatanginya, bagian bawah tubuhnya sudah 
berubah menjadi sirip seekor ikan. Satu bulan kemudian seluruh tubuhnya telah 
berubah menjadi seperti dugong sekarang. Mereka pernah bertemu satu kali, 
sang istri meminta suaminya agar jangan memikirkannya lagi. Rajamani (2013) 
melaporkan kesamaan legenda bahwa dugong berasal dari seorang perempuan 
hamil yang memakan lamun dari penduduk pulau Mantani dan Banggi, Sabah, 
tetapi tidak menceritakan secara detail seperti dari penduduk Desa Sungai Bakau, 
Desa Kubu dan Teluk Bogam. Nontji (2012) dalam bukunya menulis bahwa 
legenda kepercayaan tentang dugong berasal dari manusia dijumpai di daerah-
lainnya di Indonesia,  seperti di Pulau Lembata (Nusa Tenggara Timur), Arakan 
Wawontulap (Sulawesi Utara), dan banyak daerah lainnya lagi. Di daerah di mana 
kepercayaan ini masih sangat kuat, biasanya masyarakatnya tidak melakukan 
perburuan dugong, malah ikut melindungi dugong. 

Ritual terkait dugong        

Ritual terkait dugong adalah dari air matanya, yakni tentang cara pemanfaatan 
air mata dugong untuk pemikat wanita, penglaris atau untuk memudahkan 
tercapainya suatu tujuan. Syarat-syarat untuk menjadikan air mata dugong 
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dapat memiliki tuah sebagai pemelet dan penglaris sangat banyak. Air mata 
dugong harus ditampung dengan menggunakan kapas bungas (bahasa daerah 
yang berarti cantik). Pohon kapas harus ditanam pada hari Jum’at. Kapas bungas 
adalah buah kapas dari pohon kapas yang harus ditanam oleh anak perempuan 
atau anak lelaki yang belum dewasa (belum haid/mimpi basah), dan buah kapas 
yang baru pertama tumbuh/ke luar dari pohonnya. Cara mengambil buah kapas 
harus dengan gigi/mulut. Air mata dugong yang diambil dengan kapas bungas 
dimasukkan ke dalam botol kecil. Air mata dugong harus diambil secara diam-
diam tanpa sepengetahuan penangkapnya. Air mata dugong harus dari anaknya 
dan setelah diambil air matanya, anak dugong harus dilepas kembali. Air mata 
dugong dicampur dengan air yang berasal dari tujuh sungai yang berbeda. Air 
mata dugong dimasak dengan minyak kelapa tua dari kelapa hijau. Memasak 
air mata dugong bersama air dari tujuh sungai berbeda dan minyak kelapa hijau 
yang tua harus dilakukan di tengah-tengah perempatan jalan yang sepi sebelum 
ayam berkokok. Tuah minyak air mata dugong hanya untuk satu tujuan, yaitu 
untuk pemelet atau penglaris. Apabila dipakai untuk pemelet hanya dapat 
dipergunakan sekali. Apabila di rumah ada yang akan wafat, minyak air mata 
dugong harus dikeluarkan dari rumah/dipindah sejauh 40 m dari rumah. Apabila 
tidak dilakukan, tuahnya akan hilang. Apabila minyak air mata dugong telah 
membeku harus dicairkan dengan membakar dupa dan dibaca jampi-jampian. 
Informasi yang sama mengenai minyak air mata dugong yang dapat memberikan 
tuah sebagai pemelet dan penglaris setelah dilakukan ritual tertentu didapat 
dari Suku Laut yang hidup di Desa Berakit, Pantai Trikora-Bintan. Ada sedikit 
perbedaan ketika mengambil kapas, mereka harus melakukan dalam keadaan 
dengan tanpa pakaian (Kiswara, pers. comm. 2010).

Focus Group Discussion (FGD)

Materi FGD mengenai dugong terkait karakteristik dugong, seperti membedakan 
jenis kelamin, usia dugong, masa kehamilan dan menyusui dugong, kenapa 
dugong harus dilindungi, cara menghitung populasi dugong, baik dengan 
menggunakan pesawat terbang dan teknik wawancara, serta melalui jejak makan 
dugong. Sementara itu, mengenai lamun terkait karakteristik lamun, syarat 
hidup lamun, tempat hidup lamun, tipe vegetasi lamun, luas tutupan lamun, 
tipe hamparan lamun, manfaat dan kontribusi lamun terhadap perikanan, 
asosiasi biota di padang lamun, kunci layanan ekologi padang lamun, tekanan 
dan ancaman terhadap padang lamun, dan upaya rehabilitasi/restorasi padang 
lamun melalui penanaman lamun.
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Pengamatan habitat dugong

Pengamatan habitat dugong dilakukan menggunakan perahu bersama nelayan 
yang biasa mengetahui tempat dijumpai atau tertangkapnya dugong. Perairan  
di Kotawaringin Barat terlihat keruh dengan kecerahan kurang dari 1 m, 
kedalaman sekitar 3–4 m, dan arus yang kuat tidak memungkinkan mendapat 
hasil yang optimal, seperti mengamati jenis lamun, tipe substrat, dan jejak 
makan dugong karena aspek keselamatan kerja. Pengamatan jenis lamun dan 
tipe substratnya hanya dapat dilakukan di sekitar Gosong Senggora. Lokasi dan 
posisi geografis tempat dijumpai atau tertangkapnya dugong, dan jenis lamun  
tertera dalam Tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Lokasi dan posisi geografis tempat dijumpai atau tertangkapnya 
dugong di Kabupaten Kotawaringin Barat

No Lokasi
Posisi geografis

Lintang Selatan Bujur Timur
1. Gosong Beras Basah -3.0856860 111.5569870
2. Gosong Senggora 1 -3.0881510 111.5610660
3. Gosong Senggora 2 -3.2065960 111.6979270
4. Gosong Sepagar -3.1331860 111.7619320

Pengamatan jenis lamun hanya dapat dilakukan di habitat dugong sekitar Gosong 
Senggora yang mempunyai kedalaman sekitar 100–120 cm. Jumlah jenis lamun 
yang dijumpai, yaitu terdapat tujuh jenis yang tumbuh pada substrat pasir halus 
(Tabel 2).

Tabel 2 Jenis lamun habitat dugong di Kabupaten Kotawaringin Barat

No Lokasi EA CR CS HO HU SI TH
1. Gosong Beras Basah - - - - - - -
2. Gosong Senggora 1 + + + + + + +
3. Gosong Sepagar - - - - - - -

Keterangan: EA = Enhalus acoroides; CR = Cymodocea rotundata; CS= C. serrulata; HO = Halophila 
ovalis; HU = Halodule uninervis ; SI = Syringodium isoetifolium; TH = Thalassia 
hemprichii.
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KESIMPULAN
Seluruh responden mengetahui tentang lamun dan padang lamun, serta 
keberadaannya sebagai tempat untuk mencari ikan, udang, dan rajungan, terutama 
untuk nelayan yang mempergunakan perahu ukuran kecil. Mereka mengetahui 
bahwa lamun yaitu makanan dugong, bahkan dapat menjelaskan lebih rinci 
lamun kesukaan dugong, yakni lamun yang berdaun bulat-kecil (Halophila) 
dan mengetahui jejak bekas makan dugong. Lokasi habitat dan tempat makan 
dugong, yaitu Gosong Beras Basah, Gosong Senggora, dan Gosong Sepagar.  
Di mana, waktu yang tepat melihat dugong saat musim pancaroba, ketika air 
sedang pasang konda dan di malam hari. Seluruh respoden memberikan keterangan 
bahwa jumlah populasi dugong di Kotawaringin Barat tidak lebih dari 10 ekor. 
Di mana, terdapat dua keluarga di Teluk Bogam merupakan pemburu utama 
dugong, serta seluruh responden menyatakan bahwa daging dugong sangat lezat 
sekali dengan bagian terlezat adalah sirip ekornya. Upaya pelestarian dugong  
di perairan Kotawaringin Barat cukup berat, mengingat perburuan sudah 
dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan 
antara masyarakat bersama pemangku kepentingan dengan cara  terus melakukan 
sosialisasi dan pembinaan konservasi dugong termasuk penegakan hukum apabila 
masih terdapat perburuan dugong. 
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Pengamatan habitat dugong



103Bunga Rampai Konservasi Dugong dan Habitat Lamun di Indonesia

Mata tombak dan tombak untuk berburu dugong

Sortir sampel lamun dan pembuatan herbarium


