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 Dalam  menangkap  ikan  tidak  jarang  nelayan  menggunakan  teknologi  

penangkapan  yang  tidak  ramah  lingkungan,  seperti  trawl  mini  dan  pukat  harimau.  

Cara-cara  menangkap  ikan  seperti  ini  dalam  jangka  pendek  memang  diperoleh  jumlah  

ikan  lebih  banyak,  tetapi  dalam  jangka  panjang  hasil  tangkapan  nelayan  akan  terus  

berkurang.  Karena  dengan  penangkapan  seperti  itu,  ikan-ikan  kecil  yang  belum  

waktunya  ditangkap  akan terjaring  sehingga  siklus  pertumbuhan  atau  kelestarian  ikan  

akan  terganggu  di  wilayah  tersebut,  terutama  di  wilayah  pesisir  pantai  Muarademak,  

Kabupaten  Demak.   

 Sebelum  kerusakan  semakin  meluas  dan  parah,  selayaknya  kepedulian  dan  

perhatian  yang  besar  kita  curahkan  untuk  menghentikan  proses  kerusakan  dan  

perusakan  ekosistem  alamiah  (terumbu  karang  dan  hutan  bakau)  ini.  Tentunya  kita  

tidak  ingin  kehilangan  sumber  kehidupan  dari  pantai  Muarademak  ini  untuk  selamanya.  

Kelangsungan  hidup  bakau  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkah  laku  manusia  di  darat  yang  

dapat  membawa  berbagai  tekanan  kehidupan  di  pantai  dan  laut.  

   Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana  peran 

masyarakat sekitar pada sebab-sebab  kerusakan  ekosistem  pesisir  pantai Muarademak, 

Kabupaten Demak? (2) Bagaimana  wujud  kepedulian  masyarakat  nelayan  dalam  menjaga 

kelestarian sumber  daya  kelautan  dan  pesisir  pantai  Muarademak?  

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  peran masyarakat sekitar pada sebab-

sebab kerusakan ekosistem pesisir di  pantai  Muarademak,  Kabupaten  Demak dan untuk  

mengetahui  wujud  kepedulian  masyarakat  nelayan  dalam  menjaga  kelestarian sumber  

daya  kelautan  dan  pesisir  pantai  Muarademak 

   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

observasi dan wawancara. 

   Hasil dari penelitian ini adalah peran masyarakat sekitar terhadap sebab-sebab 

kerusakan ekosistem pesisir di pantai muara demak, kabupaten Demak antara lain 

yaitu adanya penggunaan teknologi tangkap oleh nelayan seperti pukat harimau yang 

merusak terumbu karang, eksploitasi oleh masyarakat sekitar untuk pemanfaatan 

secara ekonomi untuk kayu bakar, dan penebangan hutan bakau untuk membuka 

lahan tambak dan permukiman. Peran masyarakat nelayan dalam pelestarian 

lingkungan pesisir sangat kurang, dan lebih memilih untuk menangkap ikan dengan 

dalih akan mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi untuk gotong-

royong dalam pembangunan masjid, mereka sangat antusias.  

   Rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  tingginya  angka  kepadatan  penduduk  

masyarakat  nelayan dan rendahnya  pendidikan  umum  pada  masyarakat  nelayan,  

menyebabkan  mereka  kurang  mengetahui  manfaat  dari  hutan  mangrove  dan  terumbu  

karang  bagi  kehidupan  biota  laut.  Dan  dampak  dari  penggunaan  alat  tangkap  seperti  

pukat  harimau  terhadap  kelestarian  terumbu  karang  di  dasar  laut.  Meskipun  demikian,  

namun  antusias  warga  sangat  besar  terhadap  upaya  pelestarian  lingkungan  pesisir.  Hal  

ini  terbukti  dengan  kegiatan  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi  dalam  penanaman  

tumbuhan  mangrove.   
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