
  

Trubus.id -- Metode yang baru dikembangkan untuk menilai seberapa banyak populasi ikan 

dan bagaimana penangkapan ikan mempengaruhi mereka, mengungkapkan bahwa beberapa 

stok ikan di lautan jauh di bawah tingkat minimum yang disepakati secara internasional dan 

sangat membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. 

Metodologi, yang dikenal dengan nama Abundance Maximum Sustainable Yields atau AMSY, 

dikembangkan oleh tim peneliti internasional di GEOMAR Helmholtz Center for Ocean 

Research, inisiatif Sea Around Us di University of British Columbia dan sejumlah lembaga di 

Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. 

Dalam sebuah makalah yang diterbitkan di ICES Journal of Marine Science, para peneliti 

menjelaskan bahwa, berbeda dari sistem mahal yang membutuhkan informasi dalam jumlah 

besar, pendekatan AMSY memungkinkan estimasi ukuran stok dan tingkat eksploitasi dengan 

data yang tersedia, seperti ukuran ikan dan berapa banyak kapal yang bisa menangkap ikan 

per jam. 

"Metode kami menerapkan statistik kuat dan angka-angka berat untuk menemukan kombinasi 

ukuran stok dan eksploitasi yang paling sesuai dengan informasi yang tersedia," kata Rainer 

http://trubus.id/


Froese, penulis utama studi ini dan ilmuwan senior di GEOMAR. "Tidak ada alasan lagi untuk 

tidak mengelola perikanan sehingga stok yang sehat menghasilkan tangkapan yang sehat." 

Saat ini, tingkat ukuran dan eksploitasi diketahui hanya sekitar seperempat dari stok yang 

dieksploitasi secara global, terutama karena data untuk metode penilaian stok tradisional 

masih kurang. 

"Kami menemukan bahwa dari 38 saham yang kami analisis, 24 atau 63 persen dikenakan 

penangkapan berlebihan," kata Froese. "Sebagian besar dari ini, seperti stok musselcracker 

Black di Afrika selatan, belum pernah dinilai sebelumnya karena tidak mungkin untuk 

melakukan penilaian stok tradisional karena kurangnya data dan kendala keuangan." 

Metode AMSY, bagaimanapun, memecahkan kendala tersebut dan memungkinkan untuk 

estimasi ukuran stok relatif yang cukup dekat dengan yang disediakan oleh data simulasi atau 

model kaya data. 

"Mengetahui status spesies yang digunakan secara komersial adalah kunci karena stok yang 

terkuras dari penangkapan berlebihan yang berkelanjutan hanya dapat memberikan sebagian 

kecil dari hasil maksimum yang dapat diperoleh dari stok besar di bawah eksploitasi 

berkelanjutan," kata Deng Palomares, salah satu penulis penelitian dan manajer proyek Sea 

Around Us. "Manajer perikanan dan politisi harus menyadari hal ini jika mereka tertarik untuk 

memberikan proyeksi yang masuk akal tentang berapa banyak makanan yang bisa diberikan 

lautan." 

Beberapa negara seperti India dan Cina, yang memandang laut sebagai sumber protein utama, 

sudah menerapkan pendekatan AMSY. Menurut Daniel Pauly, Penyelidik Utama Sea Around Us, 

sektor perikanan mereka akan sangat diuntungkan dari analisis baru "karena mereka 

memungkinkan perikanan dinilai secara langsung, namun dengan ketat, dan mewakili revolusi 

dalam ilmu perikanan." 

Makalah berjudul "Estimating stock status from relative abundance and 

resilience/Memperkirakan status stok dari kelimpahan dan ketahanan relatif" ini diterbitkan 

dalam ICES Journal of Marine Science. Selain para peneliti dari GEOMAR dan Sea Around Us, 

artikel itu disiapkan bekerja sama dengan para ilmuwan dari Departemen Lingkungan, 

Kehutanan dan Perikanan Afrika Selatan; Universitas Cape Town; Dewan Riset Nasional Italia; 

Universitas Istanbul; Universitas Aristoteles di Thessaloniki; dan Universitas Dalhousie. [RN] 

Link: https://life.trubus.id/baca/34621/metode-amys-ungkap-stok-ikan-di-lautan-membutuhkan-

pengelolaan-berkelanjutan  
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