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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Proposal mengenai identifikasi jarak jauh & pelacakan kapal (Long Range Identification and 
Tracking), sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan maritim, telah dibahas pada 
perkembangan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan keamanan laut yang diadopsi 
oleh Konferensi Safety of  Law at Sea (SOLAS) tahun 2002.  Namun, melihat tingginya 
tingkat kompleksitas permasalahan tersebut, tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya 
hingga Desember 2002 sehingga peraturan yang cocok baru diterapkan pada tanggal 1  Juli 
2004. 

Sebagai hasil dari Konferensi  SOLAS 2002, untuk mengatasi permasalahan dan perencanaan 
jangka panjang pada bidang tersebut, diadopsi Konferensi resolusi 3 pada Penanganan lebih 
Jauh Mengenai Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Maritim Oleh IMO dan konferensi 
resolusi 10 pada Penerapan Awal LRIT Kapal.  

Konferensi resolusi 3 termasuk undangan ke International Maritime Organization (IMO) 
untuk melaksanakan, seperti soal urgensi, berdampak penilaian usulan untuk menerapkan 
LRIT dan, jika ditemukan diperlukan, mengembangkan dan mengadopsi sesuai standar dan 
pedoman untuk Sistem Identifikasi Jarak jauh dan Pelacakan Kapal.  

 Konferensi resolusi 10 berisi tiga elemen.  Pertama SOLAS mendesak Pemerintah untuk 
mengambil, soal prioritas tinggi, setiap tindakan yang diperlukan pada tingkat nasional 
memberikan efek untuk melaksanakan dan diawali dengan Sistem Identifikasi Jarak jauh dan 
Pelacakan Kapal.  Kedua isi dari konferensi resolusi 10 mengajak SOLAS untuk mendorong 
pemerintah agar memiliki wewenang  kapal yang berlayar dengan bendera dari masing-
masing negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar mereka bersedia 
untuk merespon secara otomatis ke Inmarsat C, atau sistem lain yang tersedia.  Dan terakhir, 
namun tidak kalah penting, konferensi tersebut meminta  SOLAS agar mendorong 
pemerintah untuk mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan dengan Sistem 
Identifikasi Jarak jauh dan Pelacakan Kapal, termasuk potensi penyimpangan sebagai 
bantuan ke kapal penargetan dan perlunya kerahasiaan atas informasi yang dikumpulkan.  

Komite Keamanan Maritim atau Maritime Security Committee (MSC) pada sesi 76. Pada 
bulan Desember 2002 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hal tersebut kepada Sub-
Komite Keselamatan dari Navigasi (NAV) dan hingga Sub-Komite Radiocommunications, 
Search dan Rescue (COMSAR).  

Berdasarkanpada diskusi yang berlangsung selama musyawarah dari langkah-langkah khusus 
untuk meningkatkan keamanan maritim, NAV mempertimbangkan permalasahan tersebut  
selama sesi pada bulan Juli 2003 dan hasil tugasnya, dalam hal ini, disahkan oleh COMSAR 
pada bulan Februari 2004.  
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Sesi pada bulan Mei-Juni 2004 menghasilkan kesepakatan mengenai prinsip dengan  konsep 
persyaratan LRIT untuk dikembangkan oleh COMSAR pada Februari 2004 berdasarkan 
pekerjaan yang dilakukan oleh NAV.  

Pada sesi 80, pada bulan Mei 2005, Kelompok Kerja pada Keamanan Maritim mengadakan 
diskusi secara ekstensif dengan membicarakan usulan rancangan amandemen SOLAS untuk 
mencantumkan peraturan baru pada Sistem Identifikasi Jarak jauh dan Pelacakan Kapal 
(LRIT).  
 
Komite mencatat bahwa masih terdapat sejumlah masalah teknis yang belum diselesaikan 
dan sepakat bahwa intersessional kelompok kerja harus menghadiri sesi 10 dari Sub-Komite 
COMSAR pada awal 2006 sehingga COMSAR 10 mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut 
Grup korespondensi COMSAR  pada LRIT juga bertugas dengan mempertimbangkan 
sejumlah hal-hal teknis, seperti yang dilakukan COMSAR 10 sendiri dalam penyelesaian  
LRIT. Komite juga berwenang mengadakan rapat MSC intersessional yang bekerja pada 
LRIT, untuk tujuan mengembangkan konsep amandemen SOLAS pada LRIT untuk 
disirkulasikan dengan maksud untuk pertimbangan dan adopsi di MSC 81. 
 
Seperti yang ditunjukkan di atas, konferensi resolusi 3 IMO yang mengajak untuk melakukan 
penilaian dampak dari usulan untuk berlakunya LRIT.  Di MSC, pada sesi 78 sepakat bahwa 
saat ini terdapat cukup data untuk dapat melakukan penilaian dampak.  

MSC intersessional yang bekerjasama pada LRIT (MSC / ISWG / LRIT) melakukan 
pertemuan pada bulan Oktober 2005 dan COMSAR 10 Maret 2006 lebih lanjut dalam 
mengembangkan konsep amandemen SOLAS. Sedangkan MSC di sesi 81 Mei 2006 sendiri 
mengadopsi peraturan dan standar kinerja.  

 

1.2.  REGULASI DAN RESOLUSI IMO 

Long Range Identification and Tracking of ships – Amandemen SOLAS  Disahkan ke 
publik pada 1 January 2008 

Peraturan baru SOLAS tentang Long Range Identification and Tracking of Ship terbentuk 
pada tanggal  1 Januari 2008, oleh karena itu diberikan waktu selama satu tahun bagi negara 
yang mengikuti persetujuan SOLAS untuk menyediakan dan menguji  sistem LRIT dan di 
tahun itu juga operator kapal melakukan standarisasi lebih awal  terhadap peralatan yang 
diperlukan atau meningkatkan  mutu sehingga kapal mereka bisa mengirimkan informasi 
LRIT. 

Ini juga merupakan rangkaian perkembangan dari  bagian peraturan  IMO yang yang sudah 
deterapkan, mencakup percobaan petugas  keamanan kapal, pelepasan atau perbaikan sekoci 
penyelamat cepat  dan termasuk pengembangan Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. 
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Amandemen SOLAS pada Mei 2006 LRIT 

Peraturan dalam SOLAS chapter V Safety of Navigation. Menerangakan LRIT sebagai 
sebuah pertimbangan yang diwajibkan untuk diikuti oleh kapal pelayaran internasional: kapal 
penumpang, kapal kargo (kapal cepat), dengan bobot 300GT keatas dan unit kapal 
pengeboran lepas pantai. 

Kontruksi kapal setelah 31 Desember 2008 harus sesuai dengan sistem pemancaran pengenal 
kapal otomatis, posisi kapal (garis lintang dan garis bujur) dan penyajian posisi berdasarkan 
tanggal dan waktu 

Konstruksi kapal sebelum 31 Desember 2008 dan penyertifikatan pada operasi di area laut 
A1, dan A2 or A1, A2, dan A3 harus sesuai dengan peralatantidak kurang ketika pertama kali 
disurvei instalasi radio setelah 31 Desember 2008 

Konstruksi kapal sebelum 31 Desember 2008 tersertifikat pada operasi  area laut A1, A2, A3, 
dan A4, harus sesuai tidak lebih dari survey pertama pada instalasi radio setelah 1 Juli 2009 
(tetapi harus sesuai lebih awal, seperti di atas, jika hal tersebut operasi dengan A2 dan A3). 

Kapal beroperasi secara ekslusif pada sea area A1 dan disesuaikan dengan sebuah sistem 
identifikasi otomatis atau dikenal juga dengan nama Automatic Identification System (AIS) 
dibebaskan dari persyaratan untuk mengirimkan informasi LRIT. 

Sistem LRIT bakal menjadi operasional dengan respek untuk mengirimkan informasi LRIT 
oleh kapal dari 30 Desember 2008. 

Minimum Training Requirements for Ship Security Oficers 

Amendemen pada konvensi SCTW dan Code, diadopsi pada Mei 2006 dan memasuki tahap 
penyelesaian pada 1 Januari 2008, menambahkan pelatihan yang bersifat perintah minimum 
dan persyaratan sertifikasi bagi personal untuk dicalonkan sebagai Ship Security Officers 
(SSOs). 

Amendemen pada Konvensi STCW dan beberapa bagian A dan B pada SCTW Code 
memasukkan Persyaratan-persyaratan untuk penerbitan sertifikat kemampuan pada Petugas 
Security kapal, Spesifikasi standar minimum kemampuan, dan petunjuk mengenai pelatihan 
untuk Petugas Keamanan Kapal. 

Amendemen juga menyediakan sampai 1 Juli 2009 sebuah SCTW Party mungkin berlanjut 
untuk mengakui personil yang memegang atau memiliki kualifikasi dokumen sebagai petugas 
keamanan kapal dibicarakan sebelum masuk ke dalam kekuatan suatu regulasi. 

Fast Rescue Boats 

Fast Rescue Boats disebut juga Kapal Cepat Penyelamat Amendemen pada bagian A dalam 
SCTW Code, juga memasukkan ke dalam kekuatan pada 1 Januari 2008, menambah 
persyaratan pelatihan tambahan untuk peluncuran dan perbaikan Fast Rescue Boats. 
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Amendemen diadopsi pada respon suatu berita luka-luka penumpang kapal pada banyak 
insiden meliputi peluncuran dan perbaikan Fast Resque Boats pada kondisi cuaca yang 
merugikan. 

 Amendemen pada IMDG Code 

Amendemen pada IMDG Code (Amendemen 33-06) juga memasuki masa penerapan pada 1 
Januari 2008. 

Amendemen memasuki pergantian yang berhubungan pada persyaratan untuk mengangkut 
ethylene oxide dengan nitrogen lebih dari jumlah tekanan 1 Mpa (10 bar) pada 50 C (UN 
1040), rantai polimeric (UN 2211), plastics moulding compound (UN 3314), ammonium 
nitrate (UN 1942) dan ammonium nitrat fertilizer (UN 2067), ketentuan pemisahan untuk 
kelas 8 asam dan alkalis ketika tidak pada kuantitas yang terbatas, dan kemasan artikel yang 
berisikan barang-barang berbahaya pada kuantitas terbatas. 

Resolusi I MO 

1. IMO Resolution MSC.202(81) – LRIT Regulation 
2. IMO Resolution MSC.211(81) – LRIT Timely Establishment 
3. IMO Resolution MSC.242(83) – Safety & Environment 
4. IMO Resolution MSC.263(84) – Revised performance standards and 

functional requirements for the LRIT of Ships 
5. IMO Resolution MSC.264(84) – Established of the International Data 

Exchange on an interim basis 
IMO Circular MSC.1/Circ.1294 – Technical Documentation (Part II)  

6. IMO Circular MSC.1/Circ.1295 – Guidance in relation to certain types of 
ships which are required to transmit LRIT information, on exemptions and 
equivalents and on certain operation matters 

7. IMO Circular MSC.1/Circ.1296 – Guidance on the survey and certification 
of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information  

8. IMO Circular MSC.1/Circ.1297 –Guidance to search and rescue services in 
relation to requesting and receiving LRIT information  

9. IMO Circular MSC.1/Circ.1298 – Guidance on the implementation of the 
LRIT system  

10. IMO Circular MSC.1/Circ.1299 – Transitional Arrangements and Measures 
for Accelerating the Completion of the Establishment of the LRIT System 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1.  DEFINISI  

 

 

  

 

Gambar 2.1 Sebuah sistem yang memonitoring letak kapal 

Long Range Identification and Tracking (LRIT) adalah suatu sistem yang digunakan 
untuk mengetahui keberadaan kapal dilaut secara global untuk tujuan keamanan, 
lingkungan, dan keselamatan baik kapal itu sendiri maupun daerah pelayarannya, 
dalam hal ini menyangkut kepentingan militer misalnya. Sistem LRIT terdiri dari 
peralatan transmisi informasi LRIT shipborne, penyedia layanan aplikasi (Aplication 
Service Provider), pusat data LRIT(LRIT Data Centre), termasuk didalamnya sistem 
yang berhubungan dengan pengawasan kapal(Vessel monitoring System), perencanaan 
distribusi data LRIT(LRIT Data Distribution Plan), dan pertukaran data LRIT 
Internasional(International LRIT Data Exchange). Berikut ini pengertian dan 
fungsinya: 

- S
hipborne Equipment, adalah sebuah sistem transmisi yang berada di kapal yang 
mengirimkan informasi LRIT secara otomatis tanpa adanya campur tangan orang 
yang berada diatas kapal. 

- L
RIT Information, adalah kumpulan data yang belum terdefinisi yang mencakup 
posisi kapal. 

- A
pplication Service Provider, adalah sebuah perusahaan penyedia layananan yang 
telah menjalin hubungan dan kesepakatan dengan pemerintah untuk memegang 
kendali terhadap aktivasi, pengujian, komunikasi dan penghubung ke Pusat Data. 

- D
ata Centre, adalah   pusat penyimpanan informasi LRIT. Semua negara yang terikat 
harus menyusun sebuah Pusat Data Nasional atau juga membentuk sebuah kelompok 
dari beberapa negara terkait untuk menyusun sebuah Pusat Data Regional Kooperatif. 

- I
nternational Data Exchange, adalah pusat fasilitas untuk bertukar Informasi LRIT 
antara nasional, regional, dan Pusat Data Kooperatif. 



 

  
Page 6  

  

 

Gambar 2.2 LRIT System Architecture 
 

Informasi LRIT disediakan untuk mengikat pemerintah dan pemberian nama pada layanan 
Search And Rescue (SAR) dalam penerimaan informasi, melalui sebuah sistem nasional, 
regional, kooperatif dan pusat-pusat data LRIT internasional menggunakan pertukaran data 
LRIT internasional. Setiap pelaksana (administrator) harus menyediakan daftar kapal yang 
berdasarkan bendera yang dimilikinya kepada Pusat Data LRIT yang telah dipilih. Kapal-
kapal tersebut diharuskan untuk melaporkan infomasi LRIT-nya bersamaan dengan ciri-ciri 
detail yang terlihat mencolok, dilakukan berulang(update) tanpa penundaan yang berarti. 
Kapal diharuskan agar hanya mentransmisikan informasi LRIT kepada Pusat data LRIT yang 
telah dipilih administrator.  

Kewajiban kapal untuk mengirim informasi LRIT dan hukum yang mengatur kewajiban 
Contracting Governments dan layanan Search and Rescue (SAR) untuk menerima informasi 
LRIT tertuang dalam Regulasi SOLAS 1974 V/19 – 1.  

Regulasi LRIT diterapkan dan wajib dimiliki oleh kapal dengan rute pelayaran internasional 
dengan tipe sebagai berikut :  

- Semua kapal penumpang, termasuk kapal cepat (high speed craft) 
- Kapal kargo, termasuk kapal cepat dengan bobot 300 GT lebih, dan 
- Unit kapal pengebor lepas pantai (mobile offshore drilling units). 
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Kapal-kapal tersebut harus secara otomatis melaporkan keberadaan (posisi) mereka kepada 
Flag Administration sekurang-kurangnya 4 kali dalam sehari. 

2.2.  CARA KERJA LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING (LRIT) 

-  Semua kapal harus mengirim informasi LRIT mereka secara otomatis kepada penyedia 
layanan aplikasi(Application Service Provider) atau Pusat Data yang telah ditunjuk oleh 
Flag State. 

-  Negara asal dapat memonitor kapal setiap waktu,  meminta transmisi dan mengganti 
interval pelaporan secara otomatis.   

-  Jika suatu kapal beroperasi dengan jarak 1000 mil laut dari pantai atau negara lain atau 
telah diberitahukan tujuan untuk memasuki wilayah hukum tersebut, data LRIT dari kapal 
secara otomatis akan dikirimkan ke negara bersangkutan melalui Pertukaran Data 
Internasional. Dalam kasus tertentu, negara bersangkutan memonitor kapal setiap waktu, 
meminta transmisi dan mengganti interval pelaporan secara otomatis.  

 

Gambar 2.3 The LRIT System Overview - basic 
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Gambar 2.4 Skema Sistem Pertukaran Data pada LRIT 

2.3.  SHIPBORNE EQUIPMENT (PERALATAN DIATAS KAPAL) 

Inmarsat C telah dipilih sebagai platform utama untuk mentransmisikan data LRIT pada 
kapal. Sistem ini telah digunakan oleh kapal niaga dan kapal ikan untuk pelacakan oleh 
operator/pemilik. Sistem ini telah diakui kemampuannya dalam menunjang keselamatan dan 
keamanan dengan penggunaan yang luas baik untuk GMDDS dan SSAS (Ship Safety Allert 
System).  Sebagain besar kapal telah memiliki peralatan yang dapat dikolaborasikan dengan 
LRIT, akan tetapi GMDDS dan terminal SSAS harus mencapai kemampuan yang sesuai 
standar yang cocok dengan LRIT. 

Untuk memenuhi regulasi LRIT, kapal harus memiliki peralatan dengan fungsi minimum 
sebagai berikut: 

-  Mampu mentransmisikan infomasi LRIT kapal secara otomatis dengan selang waktu 6 jam 
tanpa ada campur tangan dari orang (kru) diatas kapal. 

- Pengaturan dan konfigurasi dapat dilakukan dari jarak jauh (remotely) untuk 
mentransmisikan informasi LRIT dengan selang waktu yang bervariasi (setiap 6 jam 
menurun sampai tiap 15 menit) 

-  Mampu mengirim informasi LRIT sesuai keinginan. 

-  Dapat menggunakan daya listrik utama dari kapal maupun daya listrik cadangan dalam 
keadaan darurat. 

- Telah menjalani pengetesan terhadap kompatibilitas elektromagnetik sesuai dengan 
rekomendasi yang dikeluarkan oleh IMO.  
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- Memiliki kompatibilitas terhadap satelit maritime kapal internasional dan mampu 
menunjukan posisi internal yang akurat. 

Dalam hal pengiriman informasi, sistem LRIT harus mampu mengirimkan beberapa data 
utama sebagai berikut yaitu, identitas kapal, posisi kapal, dan waktu serta tanggal pada 
posisi yang diberikan.Berikut ini adalah contoh beberapa peralatan transceiver yang 
terdapat di atas kapal (shipborne) dan transceiver yang berupa stand-alone hardware : 

  

  

  

  

 

   

 

 

Gambar 2.5 Transceiver yang terdapat di atas kapal (shipborne) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Tranceiver yang berupa stand-alone hardware 

2.4.  PENGETESAN KESESUAIAN PERALATAN LRIT 

The Conformance Test adalah sebuah tes via udara dari sebuah LRIT system, dimana tes 
tersebut dilaksanakan atas Sistem LRIT dengan standar performa dan persyaratan fungsional 
yang telah ditentukan. 

Sementara kebanyakkan GMDSS-C dan Sistem SSAS sesuai dengan performa standar, tidak 
semua akan memenuhi toleransi persyaratan fungsional: 
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 Untuk transmisi LRIT otomatis sekitar 4% kehilangan data masih diperbolehkan. 

 Untuk permintaan pemrograman ulang dan permintaan panggilan sekitar 8 % 
kehilangan data masih dapat diterima (4 % pada arah transmisi masing-masing). 

The Conformance Test harus dipimpin baik oleh sebuah ASP yang diakui atau oleh ASP 
yang berhak mengetesnya. 

Untuk kapal-kapal yang dibangun sebelum 31 Desember 2008, Conformance Test harus : 

 Dilaksanakan secara periodik selama 3 bulan sejak tanggal awal diinstalnya sistem. 

Semua peralatan LRIT yang berada di atas kapal wajib dites dan disertifikasikan oleh sebuah 
badan pengesahan  pengetesan ASP yang disetujui oleh negara asal kapal yang bersangkutan. 
Pengetesan pengesahan ASP juga dapat, tergantung masing-masing negara, mengeluarkan 
sertifikasi pengetesan kesesuaian peralatan LRIT untuk terminal yang lulus tes. Laporan 
sertifikasi pengetesan kesesuaian peralatan LRIT untuk terminal akan diperlukan untuk 
survey dan inspeksi radio dari tanggal 31 Desember 2008.  

Semua kapal yang beroperasi pada A2, A3, dan A4 yang telah dipasang LRIT system harus 
menjalani tes kesesuaian dengan tujuan menyertifikasi peralatan LRIT yang ada di kapal 
telah memenuhi revisi standar kelayakan yang dicantumkan pada MSC.263 (84) dan 
peralatan fungsional pada MSC.1/Circ. 1257. 

Conformance Test (Tes Kesesuaian) dibutuhkan untuk mengikuti tes permulaan untuk 
performa LRIT, yang telah dibangun kebutuhan untuk menerapkan sebuah ofisial 
Conformance Test, sebagai percobaan yang diadakan telah menunjukkan bahwa tidak semua 
sistem GMDSS dan SSAS yang ada dapat memenuhi standar performa dan persyaratan 
fungsional: 

 Isu-isu yang terjadi di lapangan: 

 Instalasi yang kurang memadai 

 GMDSS-C dipakai pada aktivitas yang lain 

 Konfigurasi SSAS 

 Perangkat lunak (Software) yang tidak mendukung Data Reporting dan Polling 

 Memori penuh dengan “old and unused” DNIDs 

 Dan lain-lain. 

2.5.  FLAG OBLIGATIONS 

Administrator Pusat Data (DC Administrator/ASP) akan menjalankan beberapa tugas pokok 
antara lain, penyatuan peralatan pada kapal sesuai dengan yang ditetapkan DC, melakukan 
sertifikasi dalam hubunganya dengan Operator Kapal (atau pembuat regulasi yang ditunjuk), 
menejemen DC, penghubung antara DC dengan jaringan LRIT Internasional yang lebih luas 
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melalui Pertukaran Data Internasional (IDE), dan mengkoordinasi Pusat Data ke Pembuat 
Susunan Pusat Data. 

Strategi penerapan LRIT antara satu Flag dengan yang lainnya bisa berbeda, namun 
perbedaan tersebut hanya sedikit sekali. Akan tetapi, sekarang dapat dipastikan bahwa 
Inmarsat C akan dikhususkan sebagai pilihan utama sistem komunikasi LRIT. Sebagai 
prasarana yang dibutuhkan kapal untuk memenuhi regulasi dan  telah sesuai dengan Inmarsat 
C GMDDS dan sistem Mini-C SSAS. Dengan mengadopsi strategi tersebut, operator kapal 
tidak membutuhkan biaya yang besar untuk menyediakan peralatannya sendiri.  

 Flag mungkin akan meminta pengecekan keseluruhan secara sukarela terhadap peralatan 
LRIT (DC) pada 31 Desember 2008 (diharapkan DC telah terintegrasi dengan IDE pada 1 
Juli 2008). 

 

2.6.  SHIP OPERATOR OBLIGATIONS 

Semua operator kapal harus menyediakan peralatan shipborne yang sesuai dengan regulasi 
LRIT. Peralatan tersebut harus sudah melalui uji kelayakan (Conformance testing) dan telah 
mendapat sertifikat (LRIT Conformance Testing Certificate). 

Untuk memastikan bahwa semua terminal LRIT kapal telah berfungsi pada Januari 2009, 
semua terminal yang dialokasikan untuk LRIT harus melalui uji kelayakan (LRIT – 
Conformance Testing) selama 6 bulan. Program pengujian akan memberikan waktu kepada 
operator kapal untuk mengganti atau memperbarui peralatan yang gagal selama waktu 
pengujian.  

Semua peralatan LRIT dikapal harus diuji dan mendapat sertifikasi dari Penguji ASP 
terpercaya yang telah ditunjuk oleh Flag. Pengujian ASP yang resmi akan memberikan 
keberpihakan kepada Flag dengan menerbitkan LRIT Conformance Test Report (sertifikat) 
kepada terminal yang telah lolos pengujian. Sertifikat tersebut akan dibutuhkan untuk suvei 
radio dan inspeksi dari 31 Desember 2008. 

 

2.7.  PENERAPAN SOLUSI PUSAT DATA 

Setiap negara (flag) bertanggung jawab untuk menyusun sebuah 
Pusat Data LRIT Nasional atau bergabung dengan negara lain 
untuk membentuk Pusat Data Kooperatif. Setiap Flag juga 
diharuskan menunjuk salah satu ASP (Application Service 
Provider) yang akan mengatur komunikasi antara kapal, CSP 
(Communication Service Provider) dan Pusat Data (DC). 

 

Gambar 2.7 Ilustrasi ASP 
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Pusat Data mengumpulkan informasi LRIT dari flag seperti data mengenai posisi kapal dan 
identitasnya dan menghubungkannya dengan sistem LRIT Internasional melalui Pertukaran 
Data Internasional (IDE) menggunakan protokol komunikasi LRIT khusus. 

Sebagai tambahan, pusat-pusat data tersebut harus mampu berkomunikasi satu-sama lain 
mengganti pelaporan posisi dan pengajuan (request). Sebuah kapal yang memberi informasi 
pada pelabuhan pada kedatangan berikutnya dapat dilacak oleh pelabuhan yang 
menggunakan sistem ini. Oleh karenanya, hal tersebut memungkinkan bagi pemerintah yang 
bersangkutan untuk melacak setiap kapal dengan jarak 1000 mil laut dari garis pantai, apapun 
benderanya. 

Berdasarkan Persetujuan Transisional dalam MSC.1/Circ.1299, 
setiap Pusat Data harus beroperasi paling lambat pada tanggal 1 
Juli 2009. Sementara itu, penerapan pada tanggal 31 Desember 
2008 merupakan penyelesaian dari regulasi Solas V/19-1, desain, 
konstruksi, pengetesan dan pengintegrasian komponen sistem 
sedang dalam tahap pelaksanaan. Sebagai hasilnya, persetujuan 
transisional untuk menutup periode dari 31 Desember 2008 
sampai 30 Juni 2009 telah diadopsi (untuk lebih jelasnya lihat 
MSC.1/Circ.1299).  

 

Gambar 2.8 Salah satu penerapan solusi di pusat data 

  

2.8.  APLIKASI LRIT PADA KAPAL 

Regulasi mengenai LRIT harus diaplikasikan pada kapal-kapal berikut tergantung tipenya 

dan daerah pelayaran internasionalnya: 

1. Semua kapal penumpang termasuk kapal-kapal penumpang cepat 
2. Kapal Cargo, termasuk kapal cepat dengan bobot 300GT ke atas 
3. Unit-unit pengeboran lepas pantai dengan kemampuan bermobilisasi. 

Semua kapal yang harus dilengkapi dengan sistem yang memungkinkan transmisi informasi 
LRIT secara otomatis dengan perincian secara berikut: 

 Kapal yang dibangun pada atau setelah 31 Desember 2008 

 Kapal yang dibangun sebelum 31 Desember 2008 dan bersertifikat untuk operasi: 

 Pada sea area A1 dan A2; atau 

 Pada sea area A1, A2, dan A3 

Tidak lebih dari survey radio pertama dari instalasi radio setelah 31 Desember 2008. 
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 Kapal yang dibangun sebelum 31 Desember 2008 dan bersertifikat untuk operasi pada 
sea area A1, A2, A3, dan A4, tidak lebih dari survey pertama dari instalasi radio 
setelah 1 Juli 2009. Bagaimana pun juga, kapal-kapal ini harus sesuai dengan paragraf 
2 diatas ketika beroperasi di sea area A1, A2, dan A3. 

 Kapal, terlepas dari tanggal pembuatannya, dilengkapi dengan AIS dan beroperasi  

secara ekslusif pada sea area A1, tidak harus memenuhi persyaratan dengan LRIT. 

2.8.1. Spesifikasi alat 

Berikut adalah contoh spesifikasi alat pada aplikasi LRIT 

Gambar 2.9 Spesifikasi alat pada aplikasi LRIT 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Long Range Identification and Tracking (LRIT) adalah suatu sistem pendukung navigasi 
dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal maupun wiayah dimana 
kapal berlayar. Sistem LRIT terintegrasi dan saling bersinergi membentuk suatu jaringan 
global dengan satu Pusat Data. Dengan sistem yang saling bekerja satu sama lain, pertukaran 
informasi dan data mengenai posisi kapal dapat ditentukan secara akurat, sehingga ketika 
suatu kapal mengalami sebuah masalah (kecelakaan misalnya) dapat dilakukan tindakan 
penyelamatan (SAR) dengan cepat.  Setelah disahkannya regulasi yang mengatur Long Range 
Identification and Tracking pada Desember 2008, maka semua kapal penumpang yang 
memiliki jalur pelayaran intrernasional, kapal kargo dengan bobot 300 GT lebih dan semua 
unit kapal yang bergerak di bidang offshore harus memiliki peralatan LRIT  yang terintegrasi 
dikapal untuk menunjang transmisi informasi LRIT dari kapal bersangkutan ke satelit yang 
menghubungkannya dengan terminal yang berada di darat. Dalam pelaksanaannya, 
pemerintah yang terikat dalam perjanjian memiliki peran yang vital dalam menyediakan 
sebuah Pusat Data Nasional atau membentuk sebuah Pusat Data Regional Kooperatif dengan 
beberapa negara lain yang sama-sama terikat dengan perjanjian. Pusat Data Regional tersebut 
selanjutnya akan terkumpul menjadi satu pada sebuah Pusat Data Internasional sehingga 
memungkinkan dilakukanya pertukaran data melalui International Data Exchange. 
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