PRESS RELEASE
DUGAAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN TIONGKOK DAN KAPAL TANPA
IDENTITAS DI LAUT NATUNA UTARA
1. Laut Natuna Utara masih menjadi wilayah rawan dan rentan terhadap illegal fishing oleh
kapal ikan asing.
2. Pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 15.22 WIB, di Laut Natuna Utara terdeteksi 1 kapal
berbendera Tiongkok bernama Lu Rong Yuan Yu 701 yang patut diduga melakukan
penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Sebelum memasuki kawasan Laut Natuna
Utara, kapal tersebut melintas dari Selat Malaka

Gambar 1: deteksi AIS kapal Lu Rong Yuan Yu 701

3. Kapal Lu Rong Yuan Yu 701 merupakan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap
longline. Kapal ini memiliki izin untuk menangkap di wilayah laut lepas yang berada
dibawah pengelolaan SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management
Organization).1
4. Berdasarkan tracking AIS kapal Lu Rong Yuan Yu 701 patut diduga kapal ini melakukan
penangkapan ikan dengan analisis sebagai berikut:
a. Ciri khas kapal longline dalam operasi penangkapan ikan adalah: (i) kecepatan
kapal saat longline diturunkan berada di antara 4,5 knot2 sampai 11.5 knot3; (ii)
alat tangkap dibentangkan dalam posisi lurus; (iii) kapal akan menunggu dan
terhanyut (drift) selama beberapa waktu setelah alat tangkap selesai diturunkan;
(iv) kapal akan berputar balik ke posisi dimana alat tangkap diturunkan sambil
menariknya dari air (kecepatan kira-kira 6 knot) 4 ; (v) waktu untuk menarik
keseluruhan alat tangkap tergantung dari panjang longline yang diturunkan,
jumlah kail serta jumlah awak kapal yang bekerja 5, namun demikian perkiraan
waktu penarikan alat tangkap adalah 11 jam atau lebih6.

Gambar 2: pergerakan kapal Lu Rong Yuan Yu 701 di Laut Natuna Utara
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Gambar 3: contoh tracking kapal longline. Diambil dari kajian de Souza (2016).

Gambar 4: ilustrasi kapal longline (http://www.fao.org/fishery/fishtech/1010/en)

b. Berdasarkan tracking AIS, didapatkan informasi kecepatan dan waktu kapal Lu
Rong Yuan Yu 701 sebagai berikut:

Gambar 5: tracking AIS Kapal Lu Rong Yuan Yu 701

c. Data tersebut dapat menguatkan dugaan bahwa kapal Lu Rong Yuan Yu 701
melakukan penangkapan ikan dengan analisis sebagai berikut:
I. Posisi garis lurus (titik x dan titik 3) sesuai dengan pola penangkapan ikan
menggunakan longline pada umumnya dimana alat tangkap dibentangkan di
laut dengan posisi garis lurus;
II. Jarak antara titik x dan 3 adalah kurang lebih 20 km. Selisih waktu dari titik 2
ke titik 3 adalah kurang lebih 2 jam. Dari perhitungan, maka kecepatan kapal
diperkirakan berada pada kurang lebih 10-11,5 knot. Kecepatan ini sesuai
dengan pola umum kecepatan kapal longline saat menurunkan alat
tangkapnya ke laut sebagaimana disebutkan pada poin 4 a (i);
III. Di titik 3 (kapal selesai menurunkan alat tangkap) kapal melambat dan terlihat
berputar arah kembali ke lokasi alat tangkap longline diturunkan. Hal ini
sesuai dengan pola umum penangkapan ikan menggunakan kapal longline
dimana di kapal akan menunggu dan kembali dengan kecepatan rendah ke
lokasi alat tangkap diturunkan untuk mengangkat hasil tangkapannya ke atas
kapal sebagaimana disebutkan pada poin 4 a (iv).

5. Posisi kapal Lu Rong Yuan Yu 701 pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 07.35 WIB telah
meninggalkan Laut Natuna Utara.

Gambar 6: posisi kapal Lu Rong Yuan Yu 701 pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 07.35 WIB (sumber
https://www.myshiptracking.com/vessels/lurongyuanyu701-mmsi-412336833-imo-0)

6. Kapal Lu Rong Yuan Yu 701 memiliki ukuran 1.496 GT dan dimiliki oleh Rongcheng
Chishan Ocean Fish Co., Ltd. yang berdomisili di kota Shandong, China.

Gambar 7: ship details (sumber: GSIS IMO)

7. Selain kapal Tiongkok, pada tanggal 21 Juli 2020 pencitraan satelit ESA Sentinel-2 juga
merekam keberadaan 54 (limapuluh empat) kapal yang patut diduga melakukan kegiatan
illegal fishing di Laut Natuna Utara.

Gambar 8: 54 kapal tanpa transmitter patut diduga melakukan illegal fishing di Laut Natuna Utara

8. Ke-54 kapal ini terlihat berpasang-pasangan dalam melaksanakan operasinya sehingga
patut diduga menggunakan alat tangkap pair trawl. Pair Trawl adalah alat penangkapan
ikan yang masuk dalam kategori merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya
ikan dan dilarang penggunaannya berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

Gambar 9: 54 (limapuluh empat) kapal terlihat berpasang-pasangan

Gambar 10: identifikasi kapal patut diduga pair trawl.

Gambar 11: identifikasi pair trawl

Gambar 12: identifikasi pair trawl

9. Berdasarkan pencitraan satelit, ke-54 kapal tanpa transmitter ini berlokasi diantara
lintang 6.55 – 6.75 dan garis bujur 107.85 – 108.3 yang merupakan wilayah ZEE
Indonesia.
10. Dikarenakan kapal-kapal tersebut tidak mengaktifkan trasmitter pada saat beroperasi,
maka informasi mengenai kecepatan, identitas kapal dan jenis pair trawl (apakah bottom
pair trawling 7 atau midwater pair trawling 8 ) tidak didapatkan. Namun demikian, Pola
operasi kapal pair trawl secara umum adalah kapal bergerak secara bersamaan dengan
kecepatan yang konstan9 dan jarak antar kapal tetap sama selama jaring ditarik10. Jarak
antar kapal sekitar kurang lebih sebesar 300 – 400 meter.11

Gambar 13: ilustrasi pair trawl
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11. Dari pengamatan citra satelit didapatkan fakta bahwa jarak bukaan antara kapal di Laut
Natuna Utara adalah 300 – 500 meter sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 14: jarak antar kapal 300 – 500 meter.

12. Data pencitraan Satelit ESA Sentinel-2 tersebut di atas memiliki kesesuaian dengan data
yang diterbitkan oleh International Fusion Center di Singapura yang menyebutkan bahwa
pada semester pertama tahun 2020, perairan Indonesia merupakan wilayah laut yang
paling banyak terjadi insiden illegal fishing oleh kapal ikan asing. Pelaku illegal fishing
terbanyak berasal dari Vietnam.12
13. Mengingat illegal fishing di Laut Natuna Utara sudah berulangkali terjadi, Indonesia
Ocean Justice Initiative menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
Kepada instansi keamanan laut yang relevan13 (KKP, BAKAMLA dan TNI-AL):
a. Instansi-instansi keamanan laut melaksanakan deteksi secara terus-menerus
terhadap intrusi kapal ikan asing terutama dari negara Tiongkok dan Vietnam di
sebelah utara Laut Natuna utara area garis lintang 6.5 – 6.75 dan garis bujur 107.8 –
108.5 menggunakan pesawat pengintai (airborne surveillance) didukung dengan
12
13

International Fusion Center Half Yearly Marsec Situation in IFC AOI (Area of Interest) 2020.
Memiliki kewenangan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah ZEE Indonesia.

b.

c.

d.

e.

berbagai teknologi pemantauan termutakhir antara lain pencitraan satelit, AIS
tracking, VMS tracking, radar pantai, dan lain-lain;
Pertukaran data dan informasi dengan instansi penegak hukum di bidang perikanan
di negara lain diintensifkan terutama di wilayah laut perbatasan, termasuk Laut
Natuna Utara;
Kapal-kapal patroli dikerahkan ke area yang, berdasarkan pengamatan airborne
surveillance dan teknologi pemantauan lainnya, terdapat kapal ikan asing melakukan
illegal fishing untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal tersebut;
Instansi-instansi keamanan laut secara aktif dan intensif berkoordinasi dan berbagi
tugas pengawasan dan patroli laut di wilayah laut rawan illegal fishing, terutama Laut
Natuna Utara, agar kegiatan pengawasan dan patroli laut tersebut dapat berjalan
terus menerus sepanjang tahun (continuous presence) meski terdapat keterbatasan
anggaran akibat adanya pandemi COVID-19;
Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelaku illegal fishing terutama terhadap kapal
Tiongkok dan Vietnam berupa perampasan kapal untuk dimusnahkan. Pemusnahan
kapal merupakan upaya hukum yang ampuh untuk mencegah peningkatan intensitas
illegal fishing oleh kapal-kapal ikan asing serta menutup kemungkinan kembalinya
kapal ikan pelaku illegal fishing untuk dapat kembali beroperasi;

Kepada Kementerian Luar Negeri:
f. Mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok dan meminta klarifikasi
terkait aktivitas kapal Lu Rong Yuan Yu 701 pada tanggal 19 – 22 Juli 2020 di Laut
Natuna Utara;
g. Mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Vietnam untuk meminta informasi
mengenai aktivitas 54 kapal yang patut diduga menggunakan pair trawl di wilayah
Laut Natuna Utara serta meminta agar pemerintah Vietnam menerapkan effective
control terhadap kapal-kapal ikannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UNCLOS,
untuk mencegah berulangnya tindakan illegal fishing di wilayah Laut Natuna Utara
sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyusunan provisional arrangement
sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UNCLOS;
h. Mendorong pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses perundingan delimitasi
batas Zona Ekonomi Ekslusif dengan Indonesia serta penandatanganan provisional
arrangement antara Indonesia dengan Vietnam yang pembahasannya telah dimulai
pada pertemuan ke-12 technical working group on the delimitation of the exclusive
economic zone between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of
Vietnam pada tanggal 20 – 21 Agustus 2019;

Jakarta, 27 Juli 2020

