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Abstrak 

Tulisan ini menguraikan kajian tentang keragaman jenis dan distribusi ikan layang (Decapterus 
spp.) berdasarkan operasional penangkapan, hasil tangkapan pukat cincin serta hasil studi 
struktur populasi dari tiga spesies layang. Secara umum Selat Makasar terdiri atas dua macam 
habitat yang berbeda, yaitu perairan dangkal di timur Kalimantan dan  laut dalam ‘oseanik’ di 
barat Sulawesi. Spesies layang (Decapterus spp.) yang hidup di habitat dangkal ialah D. russelli 
dan D. macrosoma; sedangkan laut dalam di timur Sulawesi merupakan habitat layang-malalugis 
(D. macarellus) yang distribusinya luas di sekitar Sulawesi dan Indonesia timur lainnya. Dua spe-
sies layang D. russelli dan D. macrosoma adalah jenis utama hasil tangkapan pukat cincin yang 
berbasis di Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, dan Juwana). Malalugis (D. macarellus) adalah jenis 
utama dari hasil tangkapan perikanan skala kecil oleh nelayan Sulawesi. Unit stok yang sama 
dari D. macarellus diperkirakan tersebar di Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, Teluk Tolo 
sampai Laut Maluku. Pengelolaan perikanan pelagis kecil di Selat Makasar disarankan dipisah-
kan menurut habitat (oseanik dan laut dangkal), spesies serta kesamaan unit stok. Karakteristik 
biologi ketiga jenis layang juga diuraikan.  
 
Kata kunci:  unit stok, Selat Makasar, layang, malalugis, pengelolaan, pelagis kecil 

 

Pendahuluan 

Ikan layang (Decapterus spp.) adalah komoditas utama ikan pelagis kecil yang 

dapat ditemukan hampir di setiap wilayah perairan laut Indonesia. Jenis-jenis ikan pe-

lagis seperti layang memiliki kebiasaan beruaya sehingga tersebar sangat luas. Di Selat 

Makasar jumlahnya sekitar 25% dari seluruh ikan pelagis kecil (Statistik Nasional Peri-

kanan Tangkap 2011) yang potensinya di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 713 

(Selat Makasar, Teluk Bone, dan Laut Flores) mencapai 605 ribu ton pertahun (Kep. 

45/Men/2011). 

Dalam perkembangannya ikan layang menjadi target penangkapan dari peri-

kanan pukat cincin (besar dan sedang) yang berbasis di Jawa Tengah (Tegal, Pekalo-

ngan, dan Juwana) serta perikanan skala kecil di daratan Sulawesi yang berbatasan 

dengan Selat Makasar (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah). Bagi perikanan pukat 

cincin ‘Jawa’ perairan Selat Makasar merupakan perluasan daerah penangkapan sejak 

awal tahun 1990 dengan tingkat eksploitasi semakin tinggi seiring dengan peningkatan 

kapasitas penangkapan dan modernisasi dalam penggunaan alat bantu penangkapan. 

Dalam kondisi ini mudah dipahami bahwa terjadi tekanan penangkapan yang semakin 

tinggi pula terhadap stok ikan, sehingga upaya pengelolaan yang benar-benar logis 

sangat diperlukan, yaitu bertujuan penangkapan yang bertanggung jawab (responsible 

fishery) untuk memperoleh hasil tangkapan yang optimal secara berkelanjutan. Sejauh 
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ini perikanan pelagis di daratan Sulawesi yang mengeksploitasi ikan layang diketahui 

masih bersifat skala kecil (tradisional) dengan menggunakan pukat cincin mini.  

Makalah ini membahas tentang keragaman jenis stok layang, distribusi serta in-

dek kelimpahannya berdasarkan data hasil tangkapan pukat cincin ‘Jawa’ dan ‘Sulawe-

si’, aspek operasional penangkapan dan informasi tentang sruktur populasi. Hasil diha-

rapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan perikanan yang te-

pat khususnya perikanan pelagis kecil.  

 

Bahan dan metode  

Area studi  

Selat Makasar, perairan antara P. Kalimantan dan P. Sulawesi, memanjang da-

lam arah utara-selatan, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan di sebe-

lah selatan dengan Laut Jawa dan Laut Flores.  Dinamika oseanografi perairan selain 

dipengaruhi oleh kondisi lokal (massa air selat, pantai Kalimantan dan Sulawesi), juga 

dipengaruhi oleh iklim muson (musim) dan dinamika oseanografi di luar selat. 

Selat Makasar merupakan jalur utama lintasan Arlindo dari massa air Pasifik 

Utara setelah melewati Laut Sulawesi. Ada dua lapisan massa air di Selat Makasar se-

hubungan dengan masuknya massa air Pasifik Utara, yakni: 1. Air Subtropik Pasifik 

Utara (ASPU) yang terdapat pada kedalaman 100-150 m, dan 2. Air Subtropik Ugahari 

Pasifik Utara (AUPU) yang terdapat pada kedalaman 300-350 m. Sebagai perairan lin-

tasan Arlindo pelapisan massa air ini sangat kuat, terlihat dari terbentuknya lapisan 

termoklin dan lapisan pegat yang relatif tebal. Lapisan haloklin terbentuk pada keda-

laman 0-100 m, pada musim timur biasanya lebih tipis.  

Wilayah perairan Selat Makassar terdiri atas ekosistem pantai, sebagian oseanik 

dengan sejumlah spot ekosistem karang (perairan barat Sulawesi), dan sebagian lainnya 

merupakan perairan dangkal (perairan timur Kalimantan). Ekosistem laut dangkal ter-

sebut dipengaruhi oleh run off  air tawar dari sungai-sungai di Kalimantan, sedang di 

laut dalamnya terdapat Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Massa air laut dalam dari Sa-

mudera Pasifik bergerak ke Laut Sulawesi dan masuk ke Selat Makassar (2.540 m) dan 

Selat Ombai menuju Samudera Hindia. Sebagian massa air bergerak ke Laut Flores dan 

Laut Banda melalui Timor Trench 3310 m ke Laut Sawu (3.470 m) dan menuju Samude-

ra Hindia.  

Di Selat Makassar stratifikasi massa air teridentifikasi dengan jelas. Perbedaan 

salinitas yang tajam antara perairan dangkal di pantai timur Kalimantan dan laut dalam 

di pantai barat Sulawesi mencirikan perbedaan sub-ekosistem pantai dan oseanik. Gra-

dien salinitas pada arah utara-selatan di Selat Makassar laut dalam dan arah timur-ba-

rat di Laut Flores menunjukkan bahwa kedua perairan tersebut merupakan satu sub-

ekosistem. Bentuk fisik estuari (finger shape estuary) di pantai timur Kalimantan menun-

jukkan adanya pengaruh sungai yang lebih dominan terhadap kondisi perairan pantai 

dibanding pengenceran oleh massa air dari utara. Sebaliknya hal tersebut tidak terjadi 

di pantai barat Sulawesi. Perairan Selat Makassar bagian barat sepanjang pantai timur 

Kalimantan terdapat sumber daya demersal-udang dan ikan pelagis kecil, sedangkan di 

perairan Selat Makassar barat Sulawesi dengan kondisi perairan yang lebih dalam me-
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miliki sumber daya ikan pelagis besar (tuna, cakalang) dan pelagis kecil (ikan mala-

lugis/D. macarellus).  

 

Data yang digunakan  

Hasil inventarisasi jenis (spesies) dan data/informasi struktur populasi diguna-

kan untuk memperoleh gambaran keragaman stok. Data hasil tangkapan dan aspek 

operasional penangkapan (lokasi penangkapan dan jumlah hari laut) digunakan untuk 

menggambarkan distribusi dan kelimpahannya.   

Spesies ikan layang yang tertangkap diperoleh berdasarkan inventarisasi jenis 

ikan hasil tangkapan pukat cincin yang dioperasikan di Selat Makasar, yaitu pukat cin-

cin besar/sedang yang berbasis di Jawa Tengah (Tegal, Pekalongan, dan Juwana) dan di 

daratan Sulawesi (Makasar, Baru, Mamuju, dan Donggala). Hasil tangkapan ikan pela-

gis oleh pukat cincin ‘Jawa’ yang mendarat di Pekalongan diperoleh dari hasil peman-

tauan secara harian oleh PPN Pekalongan, sedang hasil tangkapan pukat cincin mini 

yang mendarat di Mamuju diperoleh dari catatan buku bakul beberapa pemilik kapal. 

Dugaan kelimpahan didasarkan pada indek kelimpahan yang berupa hasil tangkapan 

per unit upaya (catch per unit of effort/cpue). Informasi lokasi penangkapan diperoleh 

dari wawancara dengan nahkoda kapal (kapal pukat cincin Jawa) dan posisi GPS (pu-

kat cincin mini Mamuju). Data ‘unit stok’ diperoleh dari hasil kajian struktur populasi 

berdasarkan analisis genetik terhadap genom mitochondria (metode RLFP Restriction 

Fragment Length Polymorphism) yang diperoleh sebelumnya (Suwarso et al. 2010).   

 

Analisis  

Analisis statistik sederhana dan secara grafikal dilakukan untuk menunjukkan 

kecenderungan variasi/fluktuasi yang terjadi baik secara musiman maupun lokasi. 

Keragaman genetik diperoleh dari hasil kajian variasi genetik dan struktur populasi 

dengan menerapkan metode RFLP) terhadap genom DNA mitochondria.  

 

Hasil dan pembahasan 

Hasil 

Keragaman jenis ikan layang (Decapterus spp.)  

Inventarisasi pada hasil tangkapan pukat cincin Jawa yang beroperasi di Selat 

Makasar periode 2004-2007 (ukuran 34-147 GT) menunjukkan terdapat dua spesies ikan 

layang, yaitu layang biasa (D. russelli) dan layang deles (D. macrosoma); namun pada 

hasil tangkapan pukat cincin mini Sulawesi jenis malalugis (D. macarellus) menjadi 

hasil tangkapan utama/ spesies target(Gambar 1).  

Kedua jenis layang D. russelli dan D. macrosoma tersebut adalah jenis utama pada 

pukat cincin Jawa yang memberi kontribusi sebesar 43% dari total hasil tangkapan di 

Selat Makasar atau sekitar 10 ribu ton per tahun (2004-2007), sedang di Laut Jawa dan 

sekitar Kangean jumlahnya bisa lebih besar, masing-masing mencapai 61% dan 71%. 

Dari jumlah tersebut perosentase D. russelli diperkirakan sekitar 32% dan D. macrosoma 

sekitar 68% (Gambar 2).  
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Gambar 1.  Dua spesies layang (D. russelli dan D. macrosoma) hasil tangkapan pukat 

cincin Jawa di Selat Makasar timur Kalimantan (A), dan layang biru/mala-
lugis (D. macarellus) hasil tangkapan pukat cincin mini di barat Sulawesi (B) 

 

 

  

   B      C 

Gambar 2. A: Komposisi jenis ikan layang di Selat Makasar (timur Kalimantan) pada 
hasil tangkapan pukat cincin Jawa, B: perubahan komposisi jenis ikan la-
yang menurut musim, dan C: perubahan komposisi jenis menurut daerah 
penangkapan utama.  

 

Pada Gambar 2 juga terlihat variasi komposisi jenis ‘layang’ menurut musim 

dan daerah penangkapan utama. D. macrosoma lebih dominan sekitar Januari-April dan 

September-Desember, sedang antara bulan Mei-Agustus jenis D. russelli lebih dominan. 

Berdasarkan daerah penangkapan ternyata D. russelli ditemukan lebih banyak di perair-
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an Laut Jawa sebelah barat (pantai utara Jawa Tengah, sekitar Karimunjawa sampai Ba-

wean), sedang di daerah penangkapan sebelah timur termasuk Selat Makasar (perairan 

sekitar Masalembo, Matasirih, Kangean, dan Selat Makasar) jenis D. macrosoma dijumpai 

lebih banyak. Hasil tangkapan pukat cincin di Selat Makasar mencapai 29% dari total 

hasil tangkapan pukat cincin di seluruh daerah penangkapan atau sekitar 5700 ton per  

tahun (2004-2007). Jenis ikan pelagis lain yang tertangkap antara lain banyar (Rastrelliger 

kanagurta), siro/sembulak (Amblygaster sirm), tembang/jui (Sardinella gibbosa), selar ben-

tong (Selar crumenophthalmus) dan selar-selaran lainnya (Selaroides leptolepis, Megalaspis 

cordyla, Alepes djedaba).  

Sementara itu, jenis layang biru/malalugis (D. macarellus) dominan tertangkap 

perikanan skala kecil di pantai barat Sulawesi (Donggala, Mamuju, dan Barru) dan Su-

lawesi Selatan. Pada alat bagan perahu di Barru (Sulawesi Selatan) selain teri (39%) do-

minasi malalugis mencapai sekitar 32% dari hasil tangkapan; rata-rata hasil tangkapan 

berkisar antara 325-995 kg per trip. Dari hasil pemantauan terhadap 180 kapal pukat 

cincin mini asal Mamuju (ukuran antara 4-30 GT) yang beroperasi di perairan barat 

Mamuju (Selat Makasar barat Sulawesi) selama periode Mei 2011 sampai September 

2012, spesies layang yang tertangkap berbeda dengan yang tertangkap pukat cincin 

Jawa, yaitu berupa layang malalugis (D. macarellus). Jenis layang ini paling dominan 

dan menjadi target penangkapan. Kontribusinya dalam hasil tangkapan bervariasi mu-

siman tapi secara umum memberi kontribusi sebesar 77% dari seluruh hasil tangkapan 

(Gambar 3). Jenis lain yang tertangkap adalah ikan siro, banyar, tongkol, dan selar. Ha-

sil tangkapan per unit upaya menunjukkan fluktuasi secara tahunan namun terlihat ke-

cenderungan kenaikan selama tahun 2004-2010 di mana jenis malalugis tampak sema-

kin banyak. Rata-rata hasil tangkapan pada 2004 kira-kira sekitar 730 kg per trip dan 

terus meningkat mencapai 1785 kg per trip pada 2010.  

 

Distribusi dan kelimpahan ikan layang 

Berdasarkan pemantauan terhadap kapal pukat cincin yang mendarat di Peka-

longan melalui pengumpulan informasi para nakhoda kapal, diperoleh informasi lokasi 

penangkapan ikan layang (D. russelli dan D. macrosoma) di Selat Makasar. Dapat diiden-

tifikasi terdapat empat lokasi penangkapan utama pukat cincin Jawa di perairan Selat 

Makasar yang semuanya terletak di sebelah selatan Balikpapan dan tenggara Tanah 

Grogot yang merupakan perairan gosong karang, yaitu sekitar Balag-balagan, Lumu-

lumu, Lari-larian, dan Samber Gelap (A). Lokasi tersebut masih merupakan perairan 

dangkal. Ke arah barat lokasi penangkapan ikan layang tersebar di perairan Laut Jawa 

seperti perairan sekitar Matasirih, Masalembu, Bawean, Karimunjawa, dan pantai utara 

Jawa Tengah. Sebaliknya daerah penangkapan ikan malalugis (D. macarellus) oleh nela-

yan Sulawesi pada dasarnya tersebar di perairan pantai barat Sulawesi yang kesemua-

nya adalah perairan laut dalam (oseanik), diantaranya tersebar di sebelah barat Dong-

gala, Mamuju, Pare-pare, Barru, dan Makasar (B). Selain itu daerah penangkapan mala-

lugis tersebar luas di sekitar Sulawesi seperti di Teluk Bone, Teluk Tolo, Teluk Tomini, 

Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Sebaran lokasi penangkapan ikan layang oleh pukat 

cincin Jawa dan pukat cincin mini Sulawesi tertera pada Gambar 4. Hal ini dipertegas 

oleh data posisi rumpon (GPS) nelayan Mamuju seperti terlihat pada gambar tersebut.  
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Kelimpahan ikan (digambarkan oleh indek kelimpahan atau hasil tangkapan per 

unit upaya, kg per hari) berfluktuasi secara musiman. Puncak kelimpahan (D. russelli 

dan D. macrosoma) di Selat Makasar berlangsung antara bulan Agustus sampai Novem-

ber (setelah musim timur), sedang pada musim barat sampai musim timur umumnya 

lebih rendah (Gambar 5). Pola fluktuasi kelimpahan malalugis (D. macarellus) seperti 

terlihat pada Gambar 5 menunjukkan puncak kelimpahan sekitar bulan April.  

 

 

 
Gambar 3. Komposisi hasil tangkapan pukat cincin mini di perairan barat Mamuju, Se-

lat Makasar (2011-2012).  
 

 

 
 

Gambar 4.   
Atas:  
Sebaran daerah penangkapan perikanan pukat cincin Jawa 
(A, lingkaran warna merah) dan pukat cincin mini Sulawe-
si (B, lingkaran warna hitam).  
Kiri:  

Posisi rumpon (GPS) nelayan Mamuju di sekitar fishing 

ground di perairan barat Mamuju, 2009.  

Keterangan:  

1- Balag-balagan;  2- Lumu-lumu, 3- Lari-larian;  4- Samber 

Gelap.  
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Gambar 5. Fluktuasi musiman kelimpahan D. russelli dan D. macrosoma oleh pukat cin-

cin Jawa (A), dan ikan malalugis (D. macarellus) oleh pukat cincin mini Ma-
muju (B).  

 

Keragaman genetik  

Penerapan metode RFLP dalam analisis genetik populasi layang, deles dan ma-

lalugis memperlihatkan fragment mtDNA ikan layang berukuran 700-975 bp (base 

pair), pada layang deles dan malalugis masing-masing 1000 bp. Secara umum kera-

gaman genetik (diversitas haplotipe) menunjukkan cukup rendah (tipikal ikan pelagis) 

namun memperlihatkan frekuensi kemunculan allele bervariasi diantara populasi 

contoh.  

Didasarkan atas parameter jarak genetik (D) yang diperoleh dapat disusun den-

drogram filogenetik populasi contoh ikan layang (D. russelli), deles (D. macrosoma), dan 

malalugis (D. macarellus). Dari tujuh populasi contoh D. russelli dapat dipisahkan keda-

lam dua ‘grup populasi’ (sub populasi) yang berasal dari dua garis keturunan mtDNA 

(2 clade mtDNA), yaitu: group pertama (clade 1) terdiri atas populasi Kendari, Maumere 

dan Rembang; sedang group kedua (clade 2) terdiri atas populasi Balikpapan. Pada de-

les (D. macrosoma) dari 6 populasi contoh terpisah kedalam 2 grup populasi (sub popu-

lasi): Grup pertama terdiri atas populasi Rembang, Maumere, Donggala dan Tarakan; 

sedang populasi Kendari memisah sebagai grup kedua (Gambar 6).  

Ikan malalugis secara umum dapat dipisahkan dalam dua group populasi yang 

diduga berasal dari dua garis keturunan mtDNA. Kedua grup populasi tersebut adalah 

group pertama (clade 1) terdiri atas populasi Teluk Tolo, Teluk Bone, Laut Flores, Laut 

Banda, Laut Maluku serta Teluk Tomini dan Selat Makassar; sedangkan grup ke-dua 

(clade 2) terdiri atas populasi Laut Sulawesi. Kemungkinan grup pertama dapat dipisah-

kan menjadi dua sub populasi, yaitu sub populasi Teluk Bone-Laut Flores-Teluk Tolo-

Laut Banda-Laut Maluku-Teluk Tomini dan sub populasi Selat Makassar. Sub populasi 

Selat Makassar secara statistik (Fst, analisis berpasangan) dan jarak genetik termasuk 

dalam populasi grup pertama, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan. Populasi Teluk 

Bone, Laut Flores, Laut Banda, Teluk Tolo, Laut Maluku, dan Teluk Tomini berasal dari 

satu unit stok (unit stok sama). Walaupun berasal dari unit stok yang sama, populasi 

Teluk Tomini sedikit berbeda dengan lima populasi lainnya (Teluk Bone, Laut Flores, 

Laut Banda, Teluk Tolo dan Laut Maluku) tapi masih mempunyai kekerabatan yang 

dekat (Gambar 7).  
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Gambar 6. Dendrogram filogenetik ikan layang (D. russelli) (kiri) dan layang deles (D. 
macrosoma) (kanan) dari hasil analisis RFLP mtDNA di sekitar Laut Jawa. 
Keterangan:  
Layang: Populasi 1 – Rembang; 2 – Balikpapan; 3 – Kendari; 4 – Maumere; 5 – Fak-
fak; 6 – Aceh Timur; 7 – Labuhan.  
Deles: Populasi 1 - Maumere, 2 - Aceh Timur, 3 - Tarakan, 4 – Rembang;  5 – Kenda-
ri, 6 – Donggala. 

 
 

 
Gambar 7. Dendrogram hubungan kekerabatan (filogeni) dari 8 populasi ikan malalugis 

(D. macarellus) di sekitar Sulawesi. 
 

Pembahasan  

Pada kenyataannya di Selat Makasar perikanan yang berbeda mengupayakan 

stok jenis ikan layang yang berbeda pula, termasuk habitat yang berbeda. Perikanan 

pukat cincin Jawa mengeksploitasi stok layang dari dua spesies, D. russelli dan D. 

macrosoma, keduanya tersebar dalam habitat yang relatif dangkal di timur Kalimantan. 



Prosiding Seminar Nasional Ikan ke 8 

371 

Perikanan skala kecil nelayan Sulawesi mengeksploitasi jenis D. macarellus yang terse-

bar dalam habitat laut dalam di barat Sulawesi. Kedua habitat tersebut memiliki karak-

teristik perairan yang sangat berbeda. perairan dangkal di timur Kalimantan dominan 

dipengaruhi oleh kondisi daratan Kalimantan (run off, pasang surut, dll) serta berhu-

bungan erat dengan perairan Laut Jawa di sebelah selatan. Perairan laut dalam di barat 

Sulawesi dipengaruhi oleh kondisi laut di luar selat baik di permukaan sampai di keda-

laman seperti arus global ‘arlindo’ yang melintas di laut dalamnya dari utara ke arah 

selatan. Sistem angin muson ikut berperan menentukan karakteristik perairan kedua 

habitat.  

Inventarisasi jenis pada hasil tangkapan masing-masing menunjukkan bahwa 

kelimpahan dua jenis layang D. russelli dan D. macrosoma hanya tersebar di laut dangkal 

ini dan tidak ditemukan di laut dalamnya (barat Sulawesi), persebaran kedua spesies 

meluas ke arah selatan (Laut Jawa dan sekitar Kangean); sebaliknya malalugis (D. maca-

rellus) hanya tersebar di laut dalam barat Sulawesi dan perairan sekitar Sulawesi lain-

nya. D. russelli dan D. macrosoma bersifat spesies neritik, sedang D. macarellus adalah 

ikan oseanik.  

Selain perbedaan dalam karakteristik biologi masing-masing spesies (dinamika 

populasi, biologi reproduksi), kajian struktur genetik populasi ke tiga spesies memper-

tegas pengaruh perbedaan kondisi perairan (habitat). Populasi layang (D. russelli dan D. 

macrosoma) yang tersebar di laut dangkal timur Kalimantan (Balikpapan) merupakan 

unit stok (unit biologi, unit managemen) yang sama dengan populasi di Laut Jawa. Ter-

dapat indikasi stok D. russelli juga meluas di Laut Jawa bagian selatan hingga Kangean; 

namun populasi D. macrosoma di Kendari mengindikasikan adalah unit stok yang ber-

beda. Dengan demikian, mungkinkah stok D. macrosoma menyebar ke arah timur (Laut 

Flores dan Laut Banda) sebagaimana dihipotesiskan oleh Hardenberg (1938) ?  

 

Simpulan 

1) Teridentifikasi tiga spesies ikan layang di Selat Makasar yang menjadi target pe-

nangkapan perikanan pelagis, tersebar dalam dua jenis habitat yang berbeda. D. 

russelli dan D macrosoma tersebar pada habitat laut dangkal di timur Kalimantan, 

dan D. macarellus pada habitat laut dalam (oseanik) di barat Sulawesi. Secara umum 

kelimpahan berfluktuasi musiman.  

2) Kajian struktur populasi memperlihatkan adanya indikasi unit stok sama dari popu-

lasi Selat Makasar laut dangkal dengan populasi Laut Jawa; sebaliknya populasi la-

ut dalam dari D. macarellus berhubungan (unit stok) sama dengan perairan laut da-

lam lain di sekitar Sulawesi.  

3) Pengelolaan perikanan pelagis kecil berbasis WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 

dalam kontek berkelanjutan dan bertanggung jawab sebaiknya perlu mempertim-

bangkan sifat biologi sumber daya (unit stok) beserta karakteristik habitatnya.  

 

Persantunan  

 Makalah ini merupakan kontribusi kegiatan penelitian Sumber daya Pelagis Ke-

cil periode 2009-2012 yang dibiayai APBN dan dilaksanakan oleh Balai Penelitian Peri-

kanan Laut Jakarta.  
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