
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



     

79 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 
Nelayan tidak mengerti jika dengan melakukan praktek yang dilarang tersebut 

mengancam sumber mata pencarian mereka sendiri, dan ikan-ikan di sekitar 

merekapun akan punah dikarenakan tempat tinggal ekosistem ikan-ikan telah 

rusak. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan dan memberikan penekanan kepada 

para nelayan  betapa pentingnnya terumbu karang bagi kehidupan ikan, kampanye 

ini mengkomunikasikan bahwa dengan melakukan bom ikan tidak hanya 

merusaknya saja tetapi kehidupan dan mata pencarian mereka akan terancam di 

tambah lagi Mentawai salah satu tempat wisata air yang populer di kalangan para 

pencinta surfing akan adanya keresahan warga masarakat dan wisatan yang 

berkunjung ke pulau Mentawai 

 Dengan visua kampanye yang di lakukan penulis memfokuskan pada para 

nelayan yang masih melakukan illegal fising patut di perhatikan akan dampak 

akibat yang diperbuatnya, sehingga para nelayan yang melihat mereka tidak 

melakukan hal tersebut tetapi lebih ditekankan dalam pelestariannya. 

 

5.2 Saran 

Dengan terkumpulnya data-data yang sudah didapatkan penulis selama melakukan 

tugas akhir ini, penulis memberikan saran dengan magsud tujuan membuat media 

kampanye yang menarik dan lebih mendalam. karena bagi penulis, membuat 
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Tugas akhir dengan jangkawan kepulawan mentawai sangatlah disayangkan, 

karena pelestarian ekosistem laut dapat dilakukan dimana saja. 

Penulis sadar akan solusi dari penulis belum tentu yang terbaik tetapi 

belum pasti bisa membuat jangkawan yang lebih luas lagi, dengan tujuan 

memperluas jangkawan penulis berharap kampanye ini dapat terus berkembang 

dan diterapkan pada kalangan nelayan yang masih melakukan illegal fising. 

penulis hanya dapat memberikan saran agar kampanye ini dapat lebih menyebar 

kekalangan nelayan yang lain. 
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