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ABSTRAK 

Wilayah perairan Natuna yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) memiliki 
potensi sumberdaya perikanan tangkap yang tinggi dan juga merupakan perairan yang berbatasan 
dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan China sehingga perairan 
ini merupakan salah satu titik rawan aktivitas illegal fishing. Tingginya potensi illegal fishing oleh kapal 
ikan asing (KIA) di WPP 711 khususnya di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara nasional 
mengancam kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dan dapat merugikan Indonesia secara ekonomi 
karena sumber pendapatan negara hilang akibat aktivitas ilegal tersebut. Pemantauan area aktivitas 
illegal fishing dapat dilakukan menggunakan teknologi satelit Radarsat-2 yang memiliki kemampuan 
perekaman citra di daerah perbatasan ZEE sehingga dapat diketahui berapa dimensi dan jumlah kapal 
ikan ilegal yang beroperasi dalam kurun waktu bulan Mei hingga Desember di tahun 2016. Berdasarkan 
sampling random disepanjang perairan ZEE-WPP 711 didapatkan bahwa jumlah kapal ikan ilegal yang 
terekam oleh citra Radarsat-2 sebanyak 280 unit dengan berbagai ukuran Gross Tonnage (GT) dan 
nilai minimal kerugian ekonomi mencapai Rp 2,989,296,154,794 (2,98 Trilliun).   

Kata Kunci: Zona Ekonomi Eksklusif, Illegal Fishing, Satelit Radarsat-2, Kerugian Ekonomi 

PENDAHULUAN 

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia dengan panjang garis pantai 104 ribu 
kilometer, luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai 284.210,9 km2 laut territorial dan 
2.981.211 km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang mencapai 200 mil laut dari garis 
pantai memerlukan perhatian yang besar karena besarnya potensi sumberdaya laut yang ada 
didalamnya, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). 
Salah satu perairan yang memiliki potensi hasil sumberdaya laut cukup besar adalah Laut Natuna 
dengan luas lautan mencapai 99,24 persen dari total luas wilayahnya dimana sumberdaya ikan laut 
Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan 
Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi WPP 
711 sebesar 1.059.000 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (80 persen dari 
potensi lestari) mencapai 403.370 ton. Komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna 
terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal (PusdatinKP, 2016). 

Luasnya perairan Natuna dan besarnya potensi sumberdaya perikanan tangkap yang ada 
menyebabkan wilayah perairan Natuna yang masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) 
yang rawan terjadinya aktivitas illegal fishing. WPP 711 merupakan perairan yang memiliki perbatasan 
dengan beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan China. Potensi 
sumberdaya perikanan tangkap yang melimpah inilah ternyata telah mengundang berbagai kapal asing 
secara ilegal maupun legal untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan Laut Natuna. Kapal-kapal 
yang umumnya modern dari para nelayan asing tersebut menjadi ancaman bagi para nelayan lokal.  

Aktivitas illegal fishing yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) secara nasional mengancam 
kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia, selain itu pula keberadaan KIA secara ilegal dapat 
merugikan Indonesia secara ekonomi karena sumber pendapatan negara atau devisa dari sumberdaya 
perikanan tangkap hilang akibat pencurian oleh KIA ilegal. Tingginya potensi illegal fishing di WPP 711 
khususnya di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan langsung dengan perairan negara 
tetangga maka Indonesia harus meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan yang 
lebih baik dengan melakukan monitoring, control and surveillance (MCS) secara kontinyu. 

Kasus illegal fishing di ZEE Indonesia masih sering terjadi dan belum dapat ditangani secara 
komprehensif dikarenakan terdapat celah hukum terkait pemanfaatan ZEE yaitu yang terdapat dalam 
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ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 
29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan 
hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan 
berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Ketentuan 
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi 
nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta 
mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia. Namun hal itu tidak dapat disalahkan 
karena merupakan salah satu bentuk penerapan aturan yang telah ditentukan dalam Konvensi Hukum 
Laut Tahun 1982 yang merupakan salah satu konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan (4) 
Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mengharuskan negara pantai untuk memberikan hak akses kepada 
negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE negara pantai apabila terjadi surplus 
dalam hal pemanfaatan sumber daya hayati oleh negara pantai dengan syarat kapal ikan asing harus 
menaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang bersangkutan, yang dapat berisikan 
kewajiban-kewajiban dan persyaratan-persyaratan mengenai berbagai macam hal, seperti perizinan, 
imbalan keuangan, kuota, tindakan-tindakan konservasi, informasi, riset, peninjau, pendaratan 
tangkapan, persetujuan-persetujuan kerja sama, dan lain sebagainya (Koers, 1994)  

Keberadaan aktivitas illegal fishing oleh KIA memberikan tekanan penangkapan yang tak terkendali 
dan tidak ramah lingkungan (illegal) khususnya pada studi kasus di ZEE WPP 711 sehingga secara 
jangka panjang akan mempengaruhi jumlah populasi sumberdaya ikan dan besarnya kerugian ekonomi 
akibat aktivitas illegal tersebut. Untuk mengetahui sebaran aktivitas KIA ilegal dan minimum nilai 
kerugian yang dihasilkan dari aktivitas ilegal tersebut maka pada makalah ini akan dilakukan investigasi 
hotspot illegal fishing melalui teknologi satelit Radarsat-2 dan melakukan penghitungan minimum nilai 
kerugian negara akibat dari aktivitas tersebut untuk kurun waktu bulan Mei-Desember 2016. 

MATERI DAN METODE 

Lokasi kajian difokuskan di perairan WPP 711 khususnya sekitar ZEE. Batasan area kajian ini didasari 
bahwa ZEE-WPP 711 merupakan titik rawan terjadinya illegal fishing mengingat ZEE tersebut 
merupakan perairan perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, 
Vietnam dan China. Selain itu, pemilihan lokasi studi juga berkaitan dengan ketersedian data citra 
Radarsat-2 dengan kurun waktu data yang tersedia di Bulan Mei hingga Desember 2016. 

Data citra Radarsat-2 yang digunakan yaitu citra radar dengan beam mode Widefine yang memiliki 
luasan citra 150km x 150km dengan resolusi 5m dan citra radar ini untuk mendeteksi sebaran kapal 
ikan ilegal dan kapal niaga. Didalam analisis citra Radarsat-2, klasifikasi kapal ikan dan kapal niaga 
ditentukan berdasarkan dimensi kapal dimana kapal ikan diasumsikan berukuran 15 hingga 50m 
(>30GT) dan kapal niaga lebih dari 50m. Penentuan asumsi ini berdasarkan hasil pengamatan 
dilapangan bahwa rata-rata kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA) yang beroperasi 
disekitar WPP 711 memiliki panjang diatas 15m hingga 50m.  

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Zona Ekonomi Eksklusif WPP 711 
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Untuk waktu kajian akan dimulai pada Bulan Mei 2016 hingga Desember 2016 dengan melakukan 
pengumpulan dan analisis data citra satelit Radarsat-2 dan data VMS dengan metode tumpang tindih 
(overlay) dikurun waktu yang sama. Pada kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana dalam 
ulasannya menitik beratkan pada analisis spasial dan temporal untuk menghitung jumlah kapal ikan 
ilegal yang terekam dalam citra radar dengan informasi yang didapatkan berupa dimensi (panjang 
dalam meter) kapal dan menghitung kerugian minimum nilai ekonomi akibat dari aktivitas kapal ikan 
illegal.  

Dalam kajian ini penggunaan citra satelit radar untuk mengetahui sebaran kapal ikan illegal dan kapal 
niaga mengingat perairan WPP 711 merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) atau biasa 
dikenal jalur pelayaran internasional. Pada proses analisis citra radar akan menghasilkan informasi 
sebaran kapal berikut dengan dimensi kapal (panjang) yang kemudian dihitung dugaan Gross Tonnage 
(GT) dan konversi kemampuan daya angkut ikan kapal tersebut. Berdasarkan kemampuan daya angkut 
kapal nantinya akan dikalikan rata-rata nilai ekonomi Rp/Kg dari ikan dan dikalikan banyaknya trip kapal 
beroperasi selama 1 tahun sehingga nantinya dapat diketahui berapa kerugian minimum nilai ekonomi 
per tahun dari kapal ikan illegal tersebut.  
 
Formula penghitungan dugaan Gross Tonnage (GT) menurut Purwanto: 

(GT = a*L^b), dimana L = panjang kapal (m), a = 0.0117 dan b = 2.8080 
 
Formula penghitungan dugaan ekuivalen berat ikan menurut Rahardjo: 

(Ekuivalen berat ikan/trip = 0,2 * GT) 
 
Formula penghitungan nilai kerugian ekonomi: 

(Nilai ekonomi = Ekuivalen berat ikan * 30 trip*2$/kg)  
dimana asumsi kapal beroperasi = 30 trip/tahun 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Sebaran Kapal Ikan Ilegal 

Kasus illegal fishing sampai sekarang belum terselesaikan disebabkan karena belum maksimalnya 
upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di ZEE Indonesia. 
Pengawasan di seluruh perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah masih terdapat kekurangan 
dalam hal kapal pengawas dan juga jumlah hari operasi. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan 
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan bahwa keterbatasan inilah yang harus segera dicarikan solusi 
agar pengawasan di perairan Indonesia yang luas ini dapat berjalan optimal. Memanfaatkan nelayan 
sebagai human intelligence atau sumber informasi aktivitas illegal fishing telah lama diterapkan oleh 
aparat pengawas di lapangan, akan tetapi terdapat beberapa kendala dimana mayoritas daerah operasi 
kapal ikan nelayan Indonesia masih berada jauh dari ZEEI sehingga untuk pengawasan di perairan 
terluar Indonesia masih dibutuhkan solusi lain agar dapat menjangkau daerah tersebut. 

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memantau daerah perbatasan atau perairan ZEEI salah 
satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dalam hal ini satelit radar dimana 
kita dapat memperoleh informasi mengenai suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data 
yang diperoleh dengan suatu alat tanpa adanya kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena 
yang dikaji (Lillesand and Kiefer, 1990). Pada penelitian ini pemanfaatan satelit radar yang digunakan 
adalah satelit Radarsat-2 dengan swath area citra seluas 150km x 150km dengan resolusi spasial 8m. 
Adapun area pengawasan yang dilakukan di sepanjang ZEEI yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga selama periode bulan Mei hingga Desember 2016. 
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Gambar 2. Sebaran Kapal Ikan Asing/ilegal dan Kapal Niaga di ZEEI 

(sumber: citra Radarsat-2) 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebaran kapal ikan ilegal cukup banyak tersebar 
disepanjang ZEEI yang berbatasan langsung dengan perairan ZEE negara tetangga.  Data citra ini 
merupakan data citra komposit perekaman pada bulan Mei hingga Desember 2016 dengan total data 
citra Radarsat-2 sebanyak 9 scenes. Pada kajian ini klasifikasi kapal ikan kategori ilegal dan legal yaitu 
dengan menggabungkan data citra Radarsat-2 dengan data Vessel Monitoring System (VMS) di waktu 
yang sama atau berdekatan (interpolation method) antara perekaman data citra dengan data VMS. 
Kemudian kedua data tersebut dilakukan teknik tumpang tindih (overlay) untuk mengetahui obyek kapal 
(echo object) yang terdeteksi dalam citra radar yang berasosiasi (plot and match) dengan data VMS. 
Jika tidak terjadi asosiasi tersebut maka diduga obyek tersebut merupakan kapal ikan illegal.  

Penggabungan sembilan data citra radar dan VMS di sekitar ZEE didapatkan bahwa total dugaan kapal 
ikan illegal yang terdeteksi dalam kurun waktu pemantauan dibulan Mei-Desember 2016 berjumlah 280 
unit kapal.  Berdasarkan grafik gambar 3 bahwa jumlah kapal ikan illegal tertinggi terjadi pada periode 
pemantauan 22 Nopember 2016 dengan jumlah kapal illegal mencapai 89 unit sedangkan jumlah kapal 
ikan illegal terendah pada periode 17 Mei 2016 dan 9 Desember 2016 hanya terdeteksi sebanyak 4 
unit. Perbedaan jumlah kapal ikan illegal yang didapatkan tergantung pada lokasi pemantauan yang 
dilakukan, seperti pada gambar 2 dimana area ZEEI sisi utara perairan Natuna menjadi salah satu 
hotspot aktivitas illegal fishing yang diduga kuat dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3. Grafik Kapal Ikan Ilegal Perairan ZEE-WPP 711 

Jika melihat dari tingginya jumlah kapal ikan illegal yang terjadi di sepanjang perairan ZEEI dikarenakan 
sebagian besar kapal ikan nelayan Indonesia (kapal bertransmitter VMS) tidak berada wilayah tersebut 
karena keterbatasan modernisasi kapal baik dalam hal dimensi kapal, alat navigasi dan alat tangkap 
yang digunakan sehingga kapal ikan asing yang akan menguasai wilayah tersebut secara bebas. Selain 
itu menurut Soelarso (2012) bahwa maraknya kapal ikan asing dikarenakan modus yang digunakan 
yaitu kapal berbendera asing tersebut mengubah atau menggunakan bendera Indonesia agar bisa 
leluasa beroperasi mencuri ikan di perairan Indonesia atau pemilik kapal asing bekerja sama dengan 
pengusaha kapal ikan di Indonesia mengubah status kapal asing menjadi kapal eks asing berbendera 
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Indonesia. Namun, pengalihan kapal asing menjadi kapal Indonesia itu hanya formalitas belaka. 
Modus-modus seperti ini akan sulit terdeteksi oleh pengawas dikarenakan kapal eks asing atau kapal 
asing berbendera Indonesia tersebut beroperasi di wilayah Indonesia tanpa menggunakan transmitter 
VMS sehingga untuk mengetahui keberadaannya salah satunya dengan melalui pemantauan citra 
satelit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 4. Sebaran Kapal Ikan di ZEE Negara Tetangga 

Berdasarkan gambar 4 terlihat cukup jelas bahwa keberadaan kapal ikan asing tidak hanya berada 
disekitar ZEEI akan tetapi juga di wilayah ZEE negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa potensi 
terjadinya akvitas illegal fishing yang dapat berdampak negatif atau kerugian atas ekosistem laut dan 
kerugian ekonomi sangat besar bagi Indonesia. Dari gambar diatas juga dapat menunjukkan bahwa 
kemampuan operasi kapal ikan asing yang lebih modern mampu berlayar hingga mencapai area ZEE 
(200 mil dari pantai terluar) negara sendiri bahkan hingga mencapai ZEE negara tetangga. Hal ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia bagaimana pemerintah harus dapat melakukan 
pengawasan dan penindakan hukum khususnya di perairan ZEEI. 

 Berdasarkan data citra radar yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa salah satu faktor illegal 
fishing rawan terjadi di perairan Indonesia karena Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis 
global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan 
perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan 
menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini (Dahuri, 2012). 

1. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi 
overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan 
dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal. 

2. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (whole fish) di negara lain dibandingkan di 
Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. 

3. Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih 
menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka 
dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. 

4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya 
armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan 
kebutuhan untuk mengawasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi 
Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan 
laut lepas (High Seas) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun 
lokal untuk melakukan illegal fishing. 

5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (open 
acces), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Hal ini kurang 
cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang 
berbatasan dengan laut lepas. 

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari 
sisi kuantitas yang belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi.  

7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara 
tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, 
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dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE. 

Selain faktor-faktor penyebab terjadinya aktivitas illegal fishing, dampak terhadap maraknya praktik 
illegal fishing di Indonesia telah mengakibatkan terganggunya pengelolaan pemanfaatan perikanan 
yang berkelanjutan dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi banyak negara berkembang. Menurut 
Solihin et al., (2012), kegiatan illegal fishing juga dapat menyebabkan: (1) penurunan tangkapan yang 
berakhir pada kelangkaan ikan; (2) menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan, dan; (3) 
hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang beroperasi secara legal. Pembiaran terhadap 
praktik illegal fishing berujung terhadap terancamnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. FAO 
(2011) mencatat angka kerugian yang dialami oleh Indonesia setiap tahunnya diperkirakan sebesar 
USD 3,125 juta atau Rp. 30 triliun. 

Analisis Nilai Kerugian Ekonomi 

Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat memiliki yurisdiksi termasuk hak berdaulat atas 
wilayahnya, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Yang dimaksud dengan ZEE adalah 13 suatu 
daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang 
ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta 
kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan ketentuan yang relevan Konvensi ini. 
Sedangkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah 14 jalur di luar 
dan berbabatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undangundang 
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya 
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia 
(Suwarnatha, 2010). Landasan hukum tentang ZEEI sendiri di Indonesia dengan mengeluarkan UU 
No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut 
keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya sehingga upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan adanya perundang-undangan ini maka Indonesia secara penuh 
dapat melakukan penindakan terhadap aktivitas illegal oleh pihak asing demi menjaga kedaulatan dan 
melindungi sumberdaya yang berada didalamnya.  

Kegiatan Illegal Fishing di WPP-RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia, salah 
satunya kerugian materil yang diakibatkan oleh Illegal fishing perlu ditetapkan angka asumsi dasar 
antara lain: diperkirakan jumlah kapal asing dan eks asing yang melakukan IUU fishing sekitar 1000 
kapal, ikan yang dicuri dari kegiatan IUU fishing dan dibuang (discarded) sebesar 25% dari stok 
(estimasi FAO, 2001). Dengan asumsi tersebut, jika MSY (maximum sustainable yield = tangkapan 
lestari maksimum) ikan = 6,4 juta ton/th, maka yang hilang dicuri dan dibuang sekitar 1,6 juta ton/thn. 
Jika harga jual ikan di luar negeri rata-rata 2 USD/Kg, maka kerugian per tahun bisa mencapai Rp 30 
triliun. 

Untuk melihat berapa kerugian ekonomi atau materil akibat aktivitas illegal fishing di wilayah ZEE-WPP 
711, maka kita coba mengasumsikan jumlah kapal ikan ilegal dengan berdasarkan analisis data citra 
dan VMS periode Mei hingga Desember 2016 dimana didapatkan jumlah kerugian ekonomi seperti 
pada grafik dibawah ini. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5. Grafik Kerugian Ekonomi Per Periode 
(sumber: data citra Radarsat-2 dan VMS) 
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Perhitungan nilai kerugian ekonomi dengan asumsi berdasarkan jumlah kapal ikan ilegal yang 
terdeteksi melalui data satelit Radarsat-2 dan VMS didapatkan jumlah kapal ikan asing/ilegal mencapai 
280 unit dengan masa pemantauan selama bulan Mei-Desember 2016 melalui random sampling.   
Contoh kalkulasi nilai kerugian pada masa kajian adalah sebagai berikut: 
Penghitungan dugaan Gross Tonnage (GT) menurut Purwanto: 

(GT = a*L^b), dimana L = panjang kapal (m), a = 0.0117 dan b = 2.8080 
 
Jika berdasarkan data satelit radar didapatkan dugaan kapal ikan asing/ilegal dengan panjang 20m 
maka besaran GT kapal tersebut yaitu: 

GT = a*L^b 
      = 0.0117 * (202.8080) 
      = 53  

Penghitungan dugaan ekuivalen berat ikan menurut Rahardjo: 
(Ekuivalen berat ikan/trip = 0,2 * GT) 

 
maka untuk kapal ikan dengan besaran GT = 53 akan didapatkan ekuivalen berat ikan/trip sebesar 
10,53 ton/trip. 
 
Penghitungan nilai kerugian ekonomi: 

(Nilai ekonomi = Ekuivalen berat ikan * 30 trip*2$/kg)  
 
Nilai kerugian ekonomi yang didapatkan dari kapal ikan ilegal dengan kapasitas 53 GT (30 trip, harga 
1$=13.000 IDR) didapatkan: 
   Nilai Ekonomi = 10,53 ton * 30 * 26.000 
              = 8,21Milyar/kapal/tahun 

Jika jumlah total Gross Tonnage dari kapal ikan ilegal yang terdeteksi di wilayah ZEE-WPP 711 sebesar 
19.162 ton dari jumlah total kapal ilegal sebanyak 280 unit, maka total nilai kerugian ekonomi mencapai 
Rp 2,989,296,154,794 (2,98 Trilliun).  

Melihat masih maraknya aktivitas illegal fishing di wilayah ZEEI maka pemerintah perlu meningkatkan 
perhatian lebih akan kasus ini mengingat kejahatan illegal fishing di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 
Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber 
perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang 
sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi 
kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-
usaha pembangunan bangsanya (Djalal, 1979). Hal ini jelas menunjukan betapa pentingnya sumber 
kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia. 

Berdasarkan dari hasil analisis citra radar yang menunjukkan sebaran kapal ikan asing dan dari hasil 
perhitungan kerugian yang didapatkan maka tidak ada pilihan lain jika pemerintah harus segera 
meningkatkan pengawasan operasional di ZEEI guna mencegah tindak pidana illegal fishing. Masalah 
penegakan hukum di ZEEI juga berkaitan dengan KAMLA (Keamanan Laut) dalam kaitan dengan 
pelaksanaan ”constabulary function”. Dalam lingkup nasional direpresentasikan sebagai keamanan 
nasional di laut yang utamanya menjadi tanggung jawab TNI AL dalam penanggulangannya. Upaya-
upaya yang ditempuh dalam rangka pengamanan perikanan ialah menerapkan prinsip-prinsip 
pengaturan sumber daya ikan dengan pendekatan yang mengandung langkah preventif dan kuratif 
yang dikenal sebagai sistem” Monitoring, Control and Surveillance” (MCS) (Suwarnatha, 2010) 

Pengawasan yang lebih intens diwilayah ZEEI akan menekan aktivitas illegal fishing yang 
berkonsekuensi pada kerugian ekonomi karena kemampuan kapal asing yang bebas beroperasi hingga 
beberapa mil dari batas ZEEI dan mengeruk sumberdaya perikanan secara besar-besaran. Selain itu 
maraknya kapal ikan asing beroperasi di ZEEI karena secara geografis beberapa ZEEI seperti ZEE-
WPP 711 berada di laut lepas (high sea) dan langsung berhadapan dengan ZEE negara tetangga 
sehingga mempermudah kapal ikan asing berlalu lalang di sekitar wilayah tersebut.   

Selain kerugian ekonomi, aktivitas nelayan asing yang melakukan Illegal Fishing ini menangkap ikan di 
laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di 
dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl yang sering dilakukan oleh 
kapal ikan asing Malaysia dan Vietnam yang secara perundang-undangan telah dilarang di Indonesia. 
Menurut Susi Pudjiastuti (2015) bahwa praktek illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
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Republik Indonesia (WPP NRI) sebagian besar dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing atau 
kapal eks asing berkapasitas di atas 30 GT. Jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah total kapal 
ikan di atas 30 GT yang beroperasi di WPP NRI atau sekitar 1.132 kapal eks asing, sehingga dari 
pendapat tersebut jika dibandingkan dengan hasil analisis pemantauan aktivitas illegal fishing khusus 
wilayah ZEE-WPP 711 saja sudah mencapai 280 unit sehingga sangat relevan bahwa illegal fishing 
masih marak di perairan Indonesia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil analisis data citra Radarsat-2 dan VMS pada periode pemantauan bulan Mei hingga Desember 
2016, bahwa didapatkan 280 unit kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah ZEE-WPP 711. Perkiraan 
minimum nilai kerugian ekonomi di ZEE-WPP 711 akibat aktivitas illegal fishing oleh kapal asing 
mencapai 2,98 trilliun rupiah. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
illegal fishing diwilayah ZEE-WPP 711 masih marak terjadi sehingga diperlukan perhatian pemerintah 
yang lebih dengan meningkatkan sistem monitoring, controlling and surveillance (MCS). 
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