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Teman Penyelam,

Kalian akan mengunjungi / melihat-lihat gundukan batu karang yang terbentuk dari batu koral yang
sangat indah, berdekatan dengan ikan hiu, bertemu dengan ikan paus, kalian akan mengungkap
segala rahasia alam laut.

Untuk itu, kalian akan tinggal, beberapa hari, di suatu negara dimana para nelayan, petani, pe-
dagang hidup sepanjang tahun.Tradisi mereka berbeda dengan tradisi kalian. Mereka tergantung 
dengan sumber alam yang seringkali sedikit berlimpah. Air yang tenang, khususnya, merupakan 
harta yang jarang dan berharga.

Kehidupan suatu negara tidak terpancar dari kehidupan hotel yang kalian tempati, senyaman apa
pun. Manfaatkanlah waktu senggang disela-sela penyelaman untuk menemukan pandanganpan-
dangan lain, untuk mendengarkan cerita-cerita lain, kalian akan terkejut dengan kekayaan budaya
dan keramahan orang-orang yang hidup di sana.

Daya beli kalian, seringkali lebih tinggi dari daya beli mereka. Jangan menimbulkan kerusakan laut, 
dalam jangka panjang, berkurangnya kekayaan para nelayan, dengan membeli beberapa souvenir 
yang buruk : Gigi ikan hiu, kerang, karang, cangkang kura-kura. Tolaklah dengan tegas sup sirip 
ikan hiu dan kura-kura ! Jangan sampai hewan-hewan ini punah!

Di dalam air, kalian akan melihat-lihat dunia yang hidup, menakjubkan namun rentan. Benturan da-
pat menghacurkan dan membunuh binatang-binatang tertentu yang menghuni pemandangan yang 
kalian kunjungi. Gangguan dapat membuat takut ikan-ikan yang melindungi telurnya, menyerahkan 
anak-anak mereka pada predator. Pemberian makan dapat mengganggu keseimbangan antar spe-
sies dan merusak perilaku ikan-ikan.

Kalian berharap menemukan, kelak, sebuah dunia laut yang sama kayanya dengan apa yang kalian 
lihat hari ini. Kalian berharap mendapatkan kegembiraan untuk berbagi keindahan-keindahan ter-
sebut dengan teman-teman dan anak-anak. Galilah rasa ingin tahu kalian tentang semuanya, tetapi 
tetaplah bersikap sopan, perhatian dan tenang…!

Dari perilaku kalian hari ini, tawarkanlah pada generasi penyelam mendatang keindahan dunia 
yang utuh, perasaan bertemu dengan ikan-ikan hiu dan paus, penjelajahan bawah laut yang sama 
kayanya
dengan kalian.
 

François Sarano 
  LongitudeFounder 181 NATURE
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Penanggung Jawab Penyelam. 

Kesepakatan ini merupakan suatu panduan. Bukan merupakan sejumlah peringatan.
Tawaran-tawarannya harus dicermati satu per satu, banyaknya situs penyelaman, situasisituasi

yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Tujuannya adalah mendorong
masing-masing untuk bertanya pada diri sendiri, dan menempatkan syarat-syarat

penyelaman yang optimal untuk perlindungan dan pembagian yang adil atas kekayaan laut.

1 - Persiapkanlah perjalanan kalian 

Agen-agen perjalanan dan pusat-pusat penyelaman tidak menawarkan prestasi yang sama. Beberapa me-
nekankan pada perlindungan lingkungan yang hendak dijelajahi, dan berbagi dengan cara lebih adil sum-
ber-sumber alam dengan penduduk negara tuan rumah. Hal tersebut mahal bagi mereka, mahal bagi kalian, 
namun, dengan bersama-sama, kalian ikut memberikan kontribusi pada perkembangan yang tahan lama 
terhadap bumi kita. Harga janganlah menjadi satu kriteria utama.

 = Pilihlah agen perjalanan yang menjadi anggota yang telah menyetujui kesepakatan etika.

 = Utamakanlah Pusat-pusat Penyelaman yang bertanggung jawab Yang menitikberatkan pada
  perlindungan bawah laut (pengambilan sampah-sampah dan air yang tak terpakai,
  penggunaan jaket) dan yang berinvestasi dalam perkembangan daerah setempat.

 = Carilah informasi tentang ekosistem laut yang hendak kalian jelajahi.

 = Carilah informasi tentang penduduk negara yang menerima kalian : tradisi, ekonomi,
  sumber-sumber daya.

2 - Sebelum Menyelam

 = Kondisi Kesehatan. Apabila kalian sudah lama tidak menyelam, berlatihlah mengatur
  keseimbangan mengapung: paru-paru pengimbang, jaket, pemberat optimal

  = Carilah informasi tentang situs penyelam Yang akan kalian jelajahi, dengan demikian
  penyelaman kalian akan lebih berwarna. Kalian tidak hanya akan menjadi
  penyelam-penonton yang pasif dalam dunia yang bahasanya kalian abaikan, kalian akan
  bisa membaca kata-kata pertama buku induk tentang kehidupan laut. Karena kalian bisa
	 	 mengidentifikasi	binatang-binatang,	kalian	dapat	mengenal	perilaku	binatang	tersebut,	kalian	
  tahu dimana mencari untuk menemukannya. Kalian bisa melihat fauna tersembunyi yang
  luar biasa. 

 = Mintalah pemutaran presentasi tentang ekosistem Pada pusat penyelaman

 = Mintalah daftar spesies-spesies yang terancam Daftar spesies yang dilindungi,
  peraturan-peraturan tentang spesies-spesies tersebut. 
 
 = Carilah keterangan mengenai tindakan-tindakan yang diambil Melalui pusat penyelaman
  dalam bidang perlindungan lingkungan bawah laut (tempat perhentian yang telah
  disiapkan...) 

 

 



3 - Di atas kapal

 = Jangan membuang apa pun dari atas kapal.

 = Tolaklah piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari bahan plastik yang membutuhkan
  waktu berpuluh-puluh tahun untuk melebur.

 = Mintalah pemasangan tempat sampah di geladak/dek kapal untuk meletakkan (apabila kalian
  benar-benar butuh merokok) puntung rokok (masa lebur membutuhkan waktu dua bulan),
  kotoran-kotoran plastik, bungkusan-bungkusan dari aluminium, dll…

 = Pastikanlah semua alat penyelam telah	diikat	dengan	baik	supaya	tidak	menyangkut	ke	flora
  dan fauna.

 = Pilihlah sepatu penyelam yang pendek.
 
4 - Pada saat menyelam

 = Dari saat masuk ke air, ingat-ingat untuk memeriksa pemberat kalian dan tambahkanlah
  bila perlu.

 = Ingat-ingatlah untuk mengepak-ngepakkan kaki pelan-pelan agar	tidak	membentur	flora
  dan fauna.

 = Hindarilah kontak dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang ada. Tumbuhan
  dan binatang tersebut rentan, kejutan-kejutan yang berlipatganda dapat merusak mereka. 

 = Jangan mengambil apa pun, kecuali gambar/foto

 = Jangan mengusik binatang-binatang. Apabila binatang-binatang tersebut mengasingkan diri
  dalam tempat persembunyian, jangan dipaksa, mereka sudah merasa stres. Bersabarlah
  tanpa bergerak sampai binatang-binatang tersebut merasa tenang dan keluar lagi

 = Hindarilah memberi makan ikan-ikan Kalian mengubah perilaku ikan-ikan tersebut dan
  menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem

5 - Setelah menyelam

 = Hematlah air itu merupakan harta yang paling berharga

 = Mintalah pemasangan yang menghindari pembuangan air sia-sia tempat mencuci peralatan,
  pancuran dengan debit air yang bisa diatur 

6 - Selama di penginapan

 = Jangan ragu untuk keluar dari hotel Masih ada segalanya di sekeliling kalian, sebuah dunia
  ang menunggu untuk bertemu kalian.

 = Jangan membeli souvenir yang diambil dari laut : Gigi ikan hiu, cangkang kura-kura, bintang
  laut, kuda laut dan binatang-binatang / ikan-ikan kering lainnya, koral, karang.

 = Boikotlah restoran-restoran yang menyediakan sup sirip ikan hiu, daging kura-kura dan 
  daging ikan paus, serta ikan-ikan yang ditangkap dengan cara merusak (dinamit, sianida, dll…)

 = Bertanyalah pada pengusaha restoran bagaimana cara memancing hasil-hasil laut yang
  mereka tawarkan, dan kesepakatan yang mereka miliki dengan para nelayan setempat.

 




