
 

Lampiran 1 

Daftar Nama Crew Yang Menjadi Responden 
 

Daftar nama crew di MT. Medelin Master yang menjadi responden. 

No Jabatan Nama 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

Nakhoda 
Mualim I 
Mualim II 
Mualim III 
Juru Pompa 
Juru Mudi 
Loading Master 
 

Capt. Tjahjo Willis Gerilyanto 
Zul Arisman 
Mulyadi Serawa 
Cipta Yusuf Bachtiar 
Rafel Gunanto 
Maksur Hanafi 
H. Jambri B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 
Transkrip wawancara 
 

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

a. Wawancara dengan Nakhoda 

Penulis : Berapa kali penyusutan yang terjadi di kapal MT. Medelin Master 

dalam kurun waktu 2014 – 2015 ? 

Nakhoda : Penyusutan di kapal ini sudah terjadi 1 kali. 

Penulis : Mengapa penyusutan terjadi di kapal ini ? 

Nakhoda : Penyusutan terjadi disebabkan karena terjadi kesalahan dalam 

pengambilan pengukuran dan dalam perhitungan jumlah muatan 

karena ketidaktelitian dalam perhitungan muatan dan juga 

penguapan, kebocoran pompa dan keroposnya PV Valve, kurang 

kedapnya kerangan-kerangan yang ada. 

Penulis : Apa yang menyebabkan penyusutan muatan terjadi dan bagaimana 

cara mengatasinya ? 

Nakhoda : Penyusutan tediri dari 2 (dua) macam yaitu: 

  Penyusutan fisik yaitu penyusutan yang dapat dihitung seperti 

pencurian, kebocoran tanki, tumpahan minyak, penguapan, 

penimbunan, kebocoran pompa, tank cleaning, sedangkan 

penyusutan semu yaitu penyusutan yang tidak dapat dihitung 

seperti, kesalahan ukur, kesalahan perhitungan, perubahan suhu, 

kurang standar alat ukur yang digunakan, kondisi tanki,  tetapi 

yang seringnya terjadi kesalahan dalam pengambilan pengukuran 

dan perhitungan seperti membaca tabel tanki atau tabel ASTM 



 

(American Society for Testing and Material) serta kurangnya 

pengawasan dari pihak kapal pada saat pemuatan dan 

pembongkaran berlangsung dan untuk mengatasinya kami akan 

lebih teliti lagi dalam pengukuran dan perhitungan serta 

meningkatkan pengawasan pada saat pemuatan dan pembongkaran. 

Penulis : Apakah alat-alat yang digunakan sudah memenuhi standar yang 

telah ditentukan ? 

Nakhoda : Alat-alat yang digunakan sekarang ini tidak memenuhi standar 

yang telah ditentukan, seperti sounding tape, hydrometer, 

thermometer dimana sudah tidak tepat penunjukannya sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam penunjukan.   

Penulis : Siapakah yang diberikan tugas dalam kegiatan pemuatan dan 

pembongkaran ? 

Nakhoda : Mualim I yang bertugas dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

pemuatan dan pembongkaran. 

Penulis : Apakah pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada ? 

Nakhoda : Pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran tidak berjalan sesuai 

dengan prosedur yang ada. 

Penulis : Pada saat persiapan menerima muatan, apakah sudah dilaksanakan 

prosedur-prosedur sesuai dengan check list yang ada ? 

Nakhoda : Belum, dikarenakan Mualim I masih belum mengerti betul 

bagaimana fungsi dari check list tersebut. 



 

Penulis : Selain dari penguapan pada tanki dan kebocoran pada pompa cargo 

apakah penyusutan karena pencurian sering terjadi ? 

Nakhoda : Tidak pernah terjadi, kami tidak membenarkan pencurian bahan 

bakar minyak walau sedikitpun. 

Penulis : Pada saat terjadi penyusutan, apa tindakan kapten sebagai 

pemimpin di kapal ini ? 

Nakhoda : Melakukan pengukuran dan perhitungan secara berulang-ulang. 

Penulis : Bagaimana tindakan kapten untuk mengurangi penyusutan yang 

sering terjadi di kapal ini ? 

Nakhoda : Pada saat melakukan prosedur pemuatan dan pembongkaran di 

laksanakan dengan baik dimana terdiri dari beberapa tahapan pada 

saat pemuatan dari nominasi, persiapan kapal, pelaksanaan, 

pegawasan dan penyelesaian pemuatan serta memberi order kepada 

mualim jaga dan abk jaga untuk melakukan pengawasan dengan 

baik. 

Penulis : Apabila pihak perusahaan mengetahui terjadi penyusutan, apa 

tindakan kapten sebagai penanggung jawab dan wakil perusahaan ? 

Nakhoda : Saya akan mengklarifikasi terhadap klaim tersebut dengan 

mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada voyage 

tersebut. 

Penulis : Apakah kendala-kendala yang sering dihadapi pada saat 

melaksanakan pemuatan dan pembongkaran ? 



 

Nakhoda : Kendala-kendala yang dihadapi adalah kesalahan dalam 

pengukuran dan perhitungan, kesalahan melihat tabel tanki dan 

tabel ASTM (American Society for Testing and Material), Tidak 

standarnya alat-alat pengukuran yang digunakan serta kurangnya 

pengawasan pada saat pemuatan dan pembongkaran berlangsung.  

Penulis : Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut ? 

Nakhoda : Melaksanakan proses pemuatan dan pembongkaran sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan dan mengadakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran tersebut serta 

mengsosialisasikan kepada crew khususnya Mualim I tentang 

penyusutan muatan. 

Penulis : Sebelum melaksanakan kegiatan pemuatan dan pembongkaran 

dinyatakan siap, siapakah yang bertanggung jawab untuk 

mempersiapkan kegiatan tersebut ? 

Nakhoda : Mualim I  

Penulis : Apakah yang dipersiapkan oleh Mualim I sebelum menerima dan 

membongkar muatan ? 

Nakhoda : Mempersiapkan stowage plan, serta loading plan dan discharge 

plan. 

Penulis : Pada saat pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran, apakah 

perwira atau abk jaga telah melaksanakan pengawasan dengan baik 

? 



 

Nakhoda : Belum sepenuhnya, karena kurang pedulinya terhadap tugas 

masing-masing.  

b. Wawancara dengan Mualim I 

Penulis : Apakah Nakhoda sudah memberikan perintah harian kepada 

Mualim I sebelum kapal menerima dan membongkar muatan ? 

Mualim I: Sudah. 

Penulis : Bagaimana persiapan chief pada saat akan menerima dan 

membongkar muatan ? 

Mualim I: Pada saat sebelum tiba di pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar 

saya terlebih dahulu membuat stowage plan sesuai dengan 

nominasi yang kami terima, setelah tiba saya mempersiapkan 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemuatan ataupun 

pembongkaran. 

Penulis : Sebelum melaksanakan pemuatan dan pembongkaran, apakah 

stowage plan telah disiapkan ? 

Mualim I: Sudah. 

Penulis : Apakah penyusutan yang disebabkan oleh pencurian selain 

penguapan dan kebocoran sering terjadi ? 

Mualim I: Tidak pernah terjadi,kami sangat tidak tolerir terhadap pencucian 

muatan. 

Penulis : Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi pada saat pelaksanaan 

pemuatan dan pembongkaran ? 



 

Mualim I: Kendala-kendala yang dihadapi adalah kesalahan dalam 

pengukuran dan perhitungan, kesalahan melihat tabel tanki dan 

ASTM (American Society for Testing and Material), kurang 

standarnya alat-alat ukur yang digunakan serta pengawasan pada 

saat kegiatan pemuatan dan pembongkaran tidak dilaksanakan 

dengan baik. 

Penulis : Bagaimana cara mengatasi penyusutan yang sering terjadi di kapal 

ini ? 

Mualim I: Lebih telitinya dalam pengukuran dan perhitungan jumlah muatan 

dan mengkalibrasi tabel tanki dan tabel ASTM (American Society 

for Testing and Material) yang digunakan sebagai penunjang dalam 

perhitungan muatan agar pengukuran dan perhitungan dapat 

dilaksanakan dengan tepat serta alat-alat ukur yang digunakan 

harus standar sesuai dengan API (American Protelium Institute) 

dan meningkatkan pengawasan pada saat pemuatan dan 

pembongkaran, selain itu melakukan perawatan terhadap sarana-

sarana pemuatan dan pembongkaran akan selalu dikerjakan untuk 

kelancaran proses pemuatan dan pembongkaran tersebut. 

Penulis : Dapatkah chief menyebutkan kendala apa saja yang di alami dalam 

pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran ? 

Mualim I: Alat-alat ukur yang kami gunakan kurang standar sehingga pada 

saat melakukan pengukuran penunjukannya kurang tepat dan 

dalam pembacaan tabel ASTM (American Society for Testing and 



 

Material) yang kami pakai sudah lama sehingga kami kesulitan 

dalam pembacaannya dan menginterpolasi untuk mendapatkan 

angka yang tepat untuk mendapatkan nilai density 15˚C, VCF dan 

longtons. 

Penulis : Apakah alat-alat yang digunakan dalam pengukuran dan 

perhitungan muatan sudah standar ? 

Mualim I: Di kapal kami alat-alat ukur yang digunakan belum memenuhi 

standar yang telah ditentukan.  

Penulis : Apakah sarana dan prasarana bongkar muat sudah memadahi ? 

Mualim I: Belum,masih banyak yang belum seperti kondisi kerangan yang 

tidak kedap, pompa cargo yang bocor, PV Valve yang keropos dan 

lubang tanki yang tidak kedap. 

Penulis : Apa yang menyebabkan seringnya terjadi penyusutan di kapal ini ? 

Mualim I: Penyusutan sering terjadi karena kesalahan dalam pengambilan 

pengukuran di setiap kompartemen dari level cairan (Ullage), suhu 

(Temperatur), dan density. Selain itu kesalahan dalam perhitungan 

dimana sering terjadi kesalahan membaca tabel tanki dikarenakan 

tabel tanki yang sudah lama atau tidak sesuai dengan kondisi 

sekarang ini dikarenakan belum diadakan kalibrasi pada setiap 

kompartemen yang sesuai kedaan kapal sekarang serta tabel ASTM 

yang kami pakai sudah lama sehingga kesulitan dalam 

pembacaannya dan menginterpolasi untuk mendapatkan nilai 

density 15˚C, VCF dan Longtons selain itu juga pada saat 



 

pangangkutan terjadi penguapan yang disebabkan karena lubang 

tanki (Hatch) dan pipa perangian (PV Valve) yang keropos 

sehingga terjadi penyusutan muatan pada pelabuhan bongkar. 

Penulis : Apakah loading plan dan discharge plan sudah dipahami oleh 

perwira jaga dan ABK jaga ? 

Mualim I:  Saya sudah membuat dan sebelum pemuatan atau pembongkaran 

meraka sudah membacanya dan menandatangani loading/discharge 

plan tersebut yang menandakan mereka telah paham dan mengerti 

order yang saya berikan 

Penulis : Apa tindakan Mualim I untuk mencegah penyusutan yang sering 

terjadi ? 

Mualim I: Sebelum pemuatan dan pembongkaran saya akan mengecheck 

kembali apakah prosedur muat/bongkar sudah dilakasanakan 

dengan baik dan pengadakan pengawasan yang serius pada saat 

pelaksanaan pemuatan/pembongkaran dan memperbaiki 

saran/prasaran bongkar muat seperti kerangan-kerangan yang tidak 

kedap, PV Valve yang keropos, pompa cargo yang bocor dan 

lubang tanki sehingga meminimalkan penguapan pada saat 

pengangkutan dan pembongkaran 

Penulis : Pada saat terjadi penyusutan, apa tindakan Chief sebagai 

penanggung jawab terhadap pemuatan maupun pembongkaran ? 

Mualim I: Sebelumnya saya akan mengecheck kembali pada pengambilan 

pengukuran dan perhitungan yang ada pada setiap kompartement 



 

setalah itu apabila masih sama seperti yang terjadi dari pihak kapal 

akan mengeluarkan surat protes (Letter of Protest) yang 

menyatakan perbedaan jumlah muatn antara angka darat dan angka 

kapal di atas batas toleransi. 

c. Wawancara dengan Mualim II 

Penulis      : Apa saja yang anda lakukan pada saat persiapan menerima dan 

membongkar muatan ? 

Mualim II: Pada saat jam jaga saya apabila pada sat penerimaan muatan 

dengan memepersiapkan line-line dan di tanki-tanki di deck yang 

digunakan sesuai dengan nominasi dan order yang diberikan oleh 

mualim I begitu pula pada saat pembongkaran dimulai yaitu 

pertama-tama mewakili pihak kapal mengambil pengukuran 

untuk perhitungan angka kapal sebelum bongkar (Ship figure 

before discharge) setelah itu mempersiapkan line-line yang 

digunakan untuk pembongkaran sesuai order dari Mualim I. 

Penulis      :  Pada saat tugas jaga, apa saja yang anda lakukan pada saat 

pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran ? 

Mualim II : Saya akan melaksanakan apa yang diorder Mualim I dengan 

mengadakan pengasawasan terhadap anak buah saya dalam 

setiap kegiatan seperti  mempersiapkan line-line juga mengambil 

kecepatan minyak tiap jam (loading rate/discharge rate) dan 

mencegah terjadinya pencemaran (oil pollution). 



 

Penulis       : Apakah anda sudah melaksanakan order-order yang telah 

diberikan Mualim I ? 

Mualim II : Saya sudah melaksanakannya sesuai dengan loading/discharge 

plan yang telah dibuat oleh Mualim I. 

Penulis : Kendala-kendala apa yang anda hadapi dalam melaksanakan 

pemuatan dan pembongkaran ? 

Mualim II : Pada saat pemuatan kami mempunyai kendala pada kerangan-

kerangan yang tidak kedap sedangkan pada saat pembongkaran 

pompa cargo yang kami gunakan mengalami kebocoran sehigga 

pada saat pengeringan kerja pompa tidak maksimal akibatnya 

muatan tidak dapat kering di dalam tanki. 

Penulis : Apakah anda sudah melakukan pengawasan dengan baik pada 

saat melaksanakan pemuatan dan pembongkaran ? 

Mualim II : Sudah,dengan mengkordinir regu jaga sesuai dengan Order 

Mualim I. 

Penulis : Setelah selesai pemuatan dilakukan pengukuran dan perhitungan, 

apa yang anda lakukan sebagai perwira jaga sewaktu tugas jaga ? 

Mualim II : Pada saat selesai pemuatan saya sebagai perwira jaga mewakili 

pihak kapal bersama-sama pihak datar untuk mengambil 

pengukuran setiap kompartemen untuk perhitungan muatan oleh 

Mualim I. 

d. Wawancara dengan Mualim III 



 

Penulis : Sebagai perwira jaga, apa saja yang anda lakukan pada saat 

pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran ?  

Mualim III : Saya  sebagai perwira jaga pada saat jam jagaan saya akan 

melaksanakan pemuatan atau pembongkaran sesuai apa yang di 

order Mualim I dengan mengadakan pengawasan pada saat 

pemuatan atau pembongkaran berlangsung dan mengkordinir 

anak buah saya sesuai yang ada dalam loading/discaharge plan.  

Penulis : Dalam pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran,apakah alat-alat 

safety sudah tersedia ?  

Mualim III : Saya sebagai Perwira safety sudah mempersiapkan peralatan-

peralatan safety yang diperlukan untuk pemuatan atau 

pembongkaran. 

Penulis : Apakah pengawasan pada saat pelaksanaan pemuatan dan 

pembongkaran sudah dilaksanakan dengan baik ? 

Mualim III : Belum sepenuhnya,kerena masih ada anak buah yang belum 

peduli dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya pada saat 

pelaksanaan pemuatan dan pembongkaran. 

Penulis : Setelah selesai pemuatan dilakukan perhitungan dan   

pengukuran, apa yang anda lakukan sebagai Mualim jaga pada 

saat tugas jaga ? 

Mualim III : Pada saat selesai pemuatan saya sebagai perwira jaga mewakili 

pihak kapal bersama-sama pihak darat untuk mengambil 



 

pengukuran setiap kompartemen untuk perhitungan muatan oleh 

Mualim I. 

e. Wawancara dengan Juru Pompa 

Penulis : Apakah tugas anda pada saat kegiatan pemuatan maupun 

pembongkaran ? 

Jr pompa : Tugas saya pada saat pemuatan yaitu mempersiapkan line-line di 

deck dibantu oleh Kelasi dan Juru mudi,membuang ballast sesuai 

order dari Mualim I sedangkan pada waktu pembongkaran juga 

menyiapkan line-line dikamar pompa dan di deck juga 

menyiapkan pompa yang akan digunakan pada saat 

pembongkaran,mengechek kamar pompa secara berkala,mengisi 

ballast sesuai order yang diberikan oleh Mualim I. 

Penulis : Apakah Mualim I sudah memberikan order kepada anda tentang 

cargo oil tank (COT) mana saja yang harus dimuati atau 

dibongkar terlebih dahulu dalam pelaksanaan pemuatan dan 

pembongkaran ? 

Jr pompa : Sebelumnya Mualim I sudah mengorder kepada saya dengan 

loading dan dicharge plan sudah termasuk ballast mana yang 

akan diisi dan dibuang untuk stabilitas kapal. 

Penulis : Apa yang menyebabkan penyusutan sering terjadi di kapal ini ? 

Jr pompa : Sering terjadi dikarenakan kesalahan dalam pengukuran dan 

perhitungan juga kondisi alat-alat pengukuran yang tidak standar 



 

selain itu pula kondisi lubang tanki, PV Valve, pompa cargo 

yang tidak memadai. 

Penulis : Apakah alat-alat yang digunakan dalam pemuatan dan 

pembongkaran telah memenuhi standar yang telah ditentukan ? 

Jr pompa : Masih ada yang belum standar dan tidak layak lagi untuk 

digunakan. 

Penulis : Bagaimana tindakan anda pada saat mengetahui bahwa alat-alat 

bongkar muat tidak bekerja dengan maksimal ? 

Jr pompa : Saya akan melaporanya kepada Mualim I sebagai Perwira yang 

bertanggung jawab tentang kondisi dari alat tersebut. 

f. Wawancara dengan Juru Mudi 

Penulis : Pada saat melaksanakan tugas jaga, apa saja yang anda lakukan ? 

Jr Mudi : Di dalam tugas jaga, saya hanya menjalankan apa yang 

diperintahkan atau diorderkan dari perwira jaga. 

Penulis : Apakah anda telah melaksanakan pengawasan dengan baik pada 

saat melaksanakan muat atau bongkar ? 

 Jr Mudi : Belum sepenuhnya, karena saya belum paham tanpa arahan 

mualim jaga. 

Penulis : Sebelum anda melaksanakan tugas jaga, apakah anda telah 

melihat order-order yang diberikan oleh Mualim I yang ada di 

CCR (Cargo control Room) ? 

Jr mudi : Ya, tetapi saya belum memahaminya. 



 

Penulis : Pada saat selesai pemuatan dilakukan pengukuran, anda sebagai 

abk jaga apa yang anda lakukan ? 

Jr Mudi : Saya melakukan pengukuran di setiap kompartemen sesuai apa 

yang diroderkan oleh mualim jaga dan pihak darat. 

g. Wawancara dengan Loading Master 

Penulis : Apa saja yang menyebabkan terjadinya penyusutan dikapal 

? 

Loading master : Seringnya terjadi kesalahan dalam pengambilan 

pengukuran dan perhitungan seperti membaca tabel tanki 

atau tabel ASTM (American Society for Testing and 

Material) serta kurangnya pengawasan dari pihak kapal 

pada saat pemuatan dan pembongkaran berlangsung dan 

untuk mengatasinya kami akan lebih teliti lagi dalam 

pengukuran dan perhitungan serta meningkatkan 

pengawasan pada saat pemuatan dan pembongkaran. 

Penulis : Apa yang bapak lakukan bila terjadi perbedaan antara 

angka darat (Shore Figure) dan angka kapal (Ship figure) di 

atas batas toleransi ? 

Loading Master : Saya sebagai wakil dari pihak darat meminta kepada pihak 

kapal (Mualim I) untuk mengadakan pengukuran dan 

perhitungan kembali pada jumlah muatan yang ada. 

Mungkin ada kesalahan dalam pengukuran dan perhitungan 

jumlah muatan, adapun sudah diadakan pengukuran dan 



 

perhitungan ulang masih juga menunjukkan hasil 

pengurangan yang sangat besar kami menerbitkan surat 

protes (Letter of Protest) berdasarkan angka kapal dan 

angka yang ada di Bill of Lading. 

Penulis : Dalam pengukuran dan perhitungan muatan, sudah 

standarkah alat-alat yang digunakan di atas kapal ? 

Loading Master : Belum, karena alat-alat ukur yang dipakai untuk 

pengambilan pengukuran di kompartemen belum sesuai 

yang ditetapkan oleh Badan Metrologi Legal dan Ordinansi 

Tera. Saya juga menyarankan kepada pihak kapal agar alat-

alat ukur yang digunakan distandarkan sesuai dengan API 

(American Protelium Institute), serta mengkalibrasikan 

tabel tanki dan tabel ASTM (American Society for Testing 

and Material).  

Penulis : Pada saat proses penerimaan dan pembongkaran, apakah 

pihak darat sudah melaksanakan prosedur yang sudah di 

sepakati ? 

Loading Master : Sudah. 



 

Lampiran 3.1 

Check list Penanganan Muatan (Memasuki pelabuhan) 

 

CHECKLIST MEMASUKI PELABUHAN 
 
 

Nama Kapal                             : MT. Medelin Master  
Pelabuhan                                : …………………………  
Waktu dan Tanggal                  : …………………………  
Jabatan dan Nama Pemeriksa : ………………………..  
 
 
1. Persiapan di atas kapal        : Umum    
1. 1 Apakah rencana kegiatan penanganan muatan diberikan kepada 

masing-masing departemen ? 
Jenis minyak yang dimuat atau dibongkar, pemeriksaan tangki-
tangki, menetapkan persiapan untuk kegiatan penanganan muatan 
metode dan sistem penjagaan. 

 
Yes 

 

1.2 Apakah kapal akan memuat perbekalan dan bunker ? 
 

Yes  

1.3 Apakah diagram sistem komunikasi untuk keadaan darurat selama 
sandar dan pos penanggulangan tumpahan minyakm di 
tempelkan. 

Yes  

1.4 Apakah prinsip pencegahan kebakaran kapal tangki, standar 
keamanan kapal tangki selama sandar dan peraturan keselamatan 
di dermaga di berikan kepada setiap Departemen ? 

Yes  

1.5 Apakah cara-cara penanggulangan keadaan bahaya disampaikan 
kepada personil terkait di terminal ?  

Yes  

1.6 Apakah log book dan oil record book diisi dengan lengkap dan 
benar ? 

Yes  

 

 
2. Di atas Dek  : Umum 
2.1  Apakah manifold sudah tertutup rapat dengan blind flange ?  Yes   
2.2 Apakah pressure gauge pada pipa minyak sudah di periksa dari 

kebocoran ? 
Yes  

2.3  Apakah air laut dan air berminyak di dalam tangki penampungan 
tetap dan portable di atas dek sudah dibuang ? 

Yes  

2.4 Apakah pengoperasian derrick bekerja dengan normal ? Yes  
2.5 Apakah scupper deck diatas sudah disumbat ?  No 
2.6 Apakah penerangan –penerangan diatas dek dalam kondisi baik ?  No 
2.7  Apakah lampu senter portable explosion proof dalam kondisi baik 

?  
 No 

2.8 Apakah pengetesan mooring  winches sudah dilaksanakan dan 
kondisi baik ? 

 No 

2.9 Apakah ada kebocoran minyak dari pipa-pipa hydrolik pada 
mooring winches ? 

 No 

2.10 Apakah tali tambat dalam kondisi baik ? Yes  
2.11 Apakah campuran minyak dan air sudah dibuang dari sekitar 

mooring gear ? 
 No 

2.12 Apakah Emergency Towing Wire dipersiapkan ? Yes  



 

2.13 Apakah perlengkapan penanggulangan tumpahan minyak sudah 
diperiapkan ? 

Yes  

2.14 Apakah pemberitahuan-pemberitahuan ( display sheet dan 
warning plates ) dipertunjukkan ketika menunggu penyandaran 
atau selama kegiatan penanganan muatan ?   

 No 

2.15 Apakah selang pemadam kebakaran, nozzles dan APAR 
dipersiapkan ?  

Yes  

2.16 Apakah dampres dari setiap alat ventilasi berfungsi dengan baik ?  No 
2.17 Apakah firemans outfits dipersiapkan dengan baik ?  Yes  
2.18 Apakah daftar peran pemadam kebakaran ditempelkan ? Yes  
2.19 Apakah gangway berfungsi dengan baik ? Yes  
2.20 Apakah tangga pandu berfungsi dengan baik dan disiapkan sesuai 

peraturan ? 
Yes  

2.21 Apakah pemeriksaan visual secara teratur sudah dilakukan 
terhadap kemungkinan adanya minyak diatas permukaan air 
ballast ?  

 No 

2.22 Apakah International Standart Shore Connection  sudah disiapkan 
? 

 No 

2.23 Apakah pengetesan tekanan sudah dilaksanakan terhadap pipa-
pipa muatan, pipa COW  dan dipastikan tidak ada kebocoran ?  

 No 

2.24 Apakah muatan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 
kebocoran gas dari penutup tangki muatan ? 

 No 

2.25 Apakah kawat kasa pada lubang ullage dan ventilasi dipelihara 
dengan baik ? 

 No 

2.26 Apakah breather valve bekerja dengan normal ? Yes  
 

 
3. Sistem Peralatan Komunikasi  
3.1 Apakah berbagai sistem telekomunikasi dikapal sudah dites, dan 

berfungsi dengan baik ?  
Yes  

3.2 Apakah sistem VHF yang digunakan sudah dites dan dalam 
kondisi baik ? 

 No 

3.3 Apakah penggunaan walkie talkie tipe explosion proof, sudah 
dites dalam kondisi baik selama kegiatan penanganan muatan ?  

 No 

 
 
4. Cargo Control Room : Umum 
4.1  Apakah semua instrumen bekerja dengan baik ?  No 

 
4.2  

Apakah lampu indikator dan lampu alarm bekerja dengan normal 
? 

 Yes  

4.3   Apakah ada tanda –tanda larangan pada kerangan – kerangan 
yang tidak digunakan selama kegiatan ? 

 No 

4.4 Apakah sistem hydrolik untuk pengoperasian kerangan bekerja 
dengan baik ? 

 No 

 

 
5. Kamar Pompa 
5.1 Apakah pompa –pompa muatan, ballast stripping dan tank 

cleaning berfungsi dengan baik ? 
 No 

5.2 Apakah kerangan sea chest yang berhubungan dengan penataan 
pipa muatan diperiksa dari kebocoran dengan melakukan 
pengetesan pada test cooks didalam sea chest ?  

Yes  

5.3 Apakah kerangan –kerangan sea chest dan overboard discharge 
yang tidak digunakan ditutup dan segel ? 

 No 



 

5.4  Apakah peralatan / instrumen dalam kamar pompa bekerja 
dengan baik ? 

 No 

5.5  Apakah kadar gas yang mudah terbakar diperiksa, dengan 
menggunakan gas detector dan harus kurang dari batas yang 
diijinkan ( batas yang diijinkan 2 % LEL ) ? 

 No 

5.6 Apakah sistem ventilasi didalam kamar pompa bekerja dengan 
baik ? 

 No 

5.7 Apakah alarm batas ketinggian air got  ( high level alarm ) 
didalam kamar pompa bekerja dengan normal ? 

 No 

5.8 Apakah ODM dan sistem pengontrolan bekerja dengan normal ?  No 
5.9 Apakah penerangan dikamar pompa bekerja dengan normal ? Yes  
5.10 Apakah kerangan – kerangan dalam kamar pompa telah 

diperiksa dan berfungsi dengan baik ?  
 No 

5.11 Apakah pipa – pipa hydrolik didalam kamar pompa sudah 
diperiksa dari kebocoran ? 

Yes  

5.12 Apakah pipa overboard discharge sudah ditutup dengan blind 
flange ? 

 No 

 

 
 
7. Kamar Mesin : Umum 
7.1 Apakah air got kamar mesin dibuang sesuai dengan prosedur ?  No 
7.2 Apakah pipa hisap udara luar dari sistem pendinginan udara 

ditutup dengan baik ? 
Yes  

7.3 Apakah tindakan pencegahan sudah dipersiapkan terhadap 
kebocoran minyak dari stern tube seal ketika sandar ? 

Yes  

7.4 Apakah penampungan tetap tumpahan minyak pada boiler burner 
dalam keadaan bersih ? 

 No 

7.5 Apakah pengetesan fungsi alarm dilaksanakan ketika akan 
memindahkan bunker ? 

 No 

7.6 Apakah pengetesan pompa pemadam darurat sudah dilaksanakan 
? 

 No 

7.7 Apakah pipa-pipa pemadam kebakaran dan pipa-pipa air laut di 
atas deck sudah dibersihkan dengan cara mendorong air laut 
bertekanan ? 

Yes  

7.8 Apakah sudah dilaksanakan soot blow pada boiler dan economizer 
? 

 No 

 

 

       Voyage : 

      Tanggal  : 

       Pelabuhan : 

 

 

Zul Arisman 

Chief Officer 



 

Lampiran 3.2 

Check list Informasi dari kapal ke terminal 

Nama Kapal : MT. Medelin Master 

Pelabuhan :   

Tanggal :    

INFORMASI DARI KAPAL KE TERMINAL 

   VOY. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. Draft,  

 Trim Kapal tiba 

2. Perkiraan maksimum 

 Draft 

 Trim 

 Selama / selesai penanganan muatan 

 Perkiraan waktu berangkat 

3. Bantuan tug boat 

4. Jika dilengkapi IGS ditegaskan -------- N / A ---------
---------- 

 Kondisi tangki iner 

 Sistem bekerja dengan baik 

5. Konsentrasi oksigen dalam tangki 

6. Apakah kapal membutuhkan pencucian tangki 

7. Apakah ada kebocoran : 

 Lambung 

 Sekat 

 Kerangan 

 Pipa muat 

Hingga dapat mempengaruhi penanganan muatan 
atau  

F :    M :   A :  
 
                    
 

F :   M :   A :  
 
              
 
 
 
 
 
                   
 

                  N / A 
 
                      
 
                      
 
 
 

                     
 
                     
 
                     
       
                     
 



 

 menyebabkan pencemaran 

 

8. Apakah ada pekerjaan perbaikan hingga dapat  

menyebabkan keterlambatan terhadap 
pengoperasian  

 penanganan muatan  

9. Apakah melaksanakan Crude Oils washing 

10. Keterangan sambungan yang akan digunakan 

 Manifold 

 Tipe 

 Jumlah 

 Ukuran 

 Material 

11. Apakah ada pengaruh terhadap sistem current cathodic 

 protection 

12. Keterangan jumlah ballast kotor dari slop tank 

13. Mengusulkan pengoperasian penanganan muatan 
atau  

 merubah perencanaan penanganan muatan. 

14. Jenis muatan sebelumnya apabila ada sisa 
muatan 

 laporkan jenis minyak, jumlah dan 
penempatannya. 

15. Maksimum temperatur muatan yang dapat dimuat 
(jika dapat dilaksanakan). 

16. Maksimum : 

 Kecepatan muatan 

 Awal pemuatan 

 Akhir pemuatan 

17. Metode peranginan (sistem ventilasi) 
Lampiran 3.3 

                 

 

                   
 
                    N / A 
 

 
 
 
 
                   
  

 
                        
 

                        
 

 
 

                     
 

               
 

 
 

 
 
 
 



 

Check list informasi dari terminal kepada Nakhoda 

 Nama kapal : MT. Medelin Master 

 Pelabuhan :  

INFORMASI DARI TERMINAL KEPADA NAKHODA 

1. Prediksi  

 Pasang surut perairan pelabuhan  

 Density air laut sekitar dermaga selat  

2. Sarana bantu untuk olah gerak  

 Tug boat  

 Mooring boat  

3. Mempergunakan   

 Tali tunda kapal  

 Tali tunda tug kapal  

4. Jumlah tali tambat dll, untuk kegiatan sandar  

5. Keterangan sistem mooring di darat  

6. Sisi kapal yang akan sandar didermaga  

7. Sambungan manifold  

 Jumlah  

 Diameter  

8. Sambungan selang  

 Jumlah  

 Diameter  

 Maksimum tekanan selang  

 Maksimum pergeseran  

9. Persyaratan tekanan IGS. Dalam tangki ketika 

mengukur muatan (jika dilengkapi close samping 

system) 

 

10. Jenis dermaga atau buoy tambat  

11. Kecepatan yang diijinkan ketik mendekati dermaga 

sudut yang diijinkan sat mendekati dermaga 

 

12. Perlengkapan selama kegiatan sandar didermaga  



 

 Isyarat visual  

 Isyarat bunyi  

 Alat pengukur kecepatan  

13. Penyediaan alat penghubung dari terminal ketika 

sandar 

 

14. Usulan pengoperasian penanganan muatan atau 

merubah 

 

15. Persiapan crude oil washing  

 Persiapan pencucian tangki  

16. Apakah sistim pembuangan gas dari tangki muatan 

sesuai untuk muatan non volatile electrostatic 

product   

 

17. Apakah tambat buoy saran terhadap maksimum 

batasan trim yang diperbolehkan  

 

18. Fasilitas pemerimaan slop dan atau balas kotor    

19. Rencana  

 Jumlah muatan  

 Karakteristik API dan temperatur  

20. Kecepatan maksimum pemuatan di darat  

21. Lamanya waktu dibutuhkan untuk penghentian 

pompa 

 

22. Metode komunikasi kapal dan darat    

 Komunikasi dalam keadaan darurat  

23. Peraturan keselamatan untuk penyandaran  

Voyage : 
Tanggal : 
Pelabuhan : 

 
 

Zul Arisman 
Chief Officer 



 

Lampiran 3.4 

Check list laporan pada instansi terkait 

 

 

LAPORAN PADA INSTANSI TERKAIT 
VOY. . . . . . . . .  / 

 
 
1. Nama Kapal 
 
2. Call Sign 
 
3. Kebangsaan 
 
4. LOA 
 
5. Lebar 
 
6. Draft 
 
7. Nama pelabuhan tujuan  
 
 Perkiraan tanggal dan waktu tiba 
 
8. Kondisi muatan 
 
 Jenis muatan 
 
 
 
9. Flash point 
 
 
 
 Penempatan muatan 
 
 
 
10. Jumlah muatan yang dibongkar 
 
 
 

 MT. Medelin Master 

 

P O L N  

 

 INDONESIA 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 Muatan yang disisakan 
 Membutuhkan pembongkaran slop  
 
 
 Pembersihan tangki 
 
11. Adanya kerusakan pada lambung kapal 
 
 Mesin 
 
 Perlengkapan lainnya 
   
 
 
 
   
  
 
 
 

Voyage        :                                

Tangggal     : 

Pelabuhan : 

 
 
 
 
 
 
                                                                                     Zul Arisman 
                                                                                          Chief Officer 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3.5 

Check list  Persetujuan Pemuatan 

 

PERSETUJUAN PEMUATAN 
(MUALIM SATU DAN WAKIL TERMINAL) 

Voy : . . ./ . . ./ . . . .  
 
 

 MT. Medelin Master 
  
1. Nama kapal Dermaga Waktu dan tanggal                    

2. Nama dan tanda tangan Mualim I          

3. Penempatan muatan sebelumnya   

 Nama dan tanda tangan wakil terminal          

 

 

 

 Penempatan muatan            

 

           

4.  Jumlah setiap jenis muatan      

 Penempatannya 

5. Tangki darat yang dibongkar Jumlah line    

 

 dan diameter pipa kapal yang digunakan  

6. Jumlah line dan diameter pipa darat yang digunakan   

7.  Maksimum kecepatan 

 Awal pemuatan / pembongkaran       

 Muatan normal / pembongkaran normal     



 

 Akhir pemuatan / pembongkaran 

 Tekanan kerja 

 Maksimum tekanan yang diijinkan 

8.  Mengusulkan pembagian nominasi muatan dan yang    

 melebihi perintah muat 1 

 

 

 

9.  Suhu muatan yang dapat diterima     

 

 

10.  Maksimum true vapour yang dapat diterima  

 

 

11.  Mengusulkan metode ventilasi      

12.  Jumlah dan spesifikasi bunker yang diperlukan    

13.  Keterangan        

 Ballast kotor         

 Jumlah  

 Penempatan         

 Waktu yang diperlukan untuk pembongkaran 

 Maksimum lambung bebas kapal kosong 

14.  Air pembuangan dari slop tank 

 Jumlah  

 Penempatannya 



 

15.  Kualitas inert Gas (yang dilengkapi) 

 

 

 

Voyage : 

Tanggal : 

Pelabuhan : 

 

 

 

Zul Arisman 

Chief Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3.6 

Check list laporan Inspection Pollution Prevention  

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
( P E R T A M I N A ) 

 
INSPECTION REPORT PETROLEUM POLLUTION PREVENTION 

 
1. Name of vessel  : MT. Medelin Master   

2. Owner of vessel  : PT. Waruna Nusa Sentana 

3. Operator of vessel : PT. Waruna Nusa Sentana 

4. Agent   : PT. Pertamina (Persero) 

5. Arrival  : ………………………………………. 

At berth : ……………………………………… 

6. If anchor in bay, time from  : ……..  pm/am to ……pm/am 

7. Product carried    : …………………………… 

8. Was floating oil boom rigged  : ............................................. 

9. Were all ullage cover screens in place before pumping started 

:....................... 

10. Number on each seal  : ...................................... 

11. Were scuppers plugged  Were drip trays under         Were drip trays 

for ship 

Before pumping started :     Ship’s manifold :                  available on shore : 

...................................  ...............................      .................................. 

12. Last hose connection  : ……………………………………………      

Discharge/Loading started : ……………………………………………      

13. Discharge/Loading finished : ……………………………………………      

Last hose connection  : …………………………………………….          

Voyage : 

Tanggal : 

Pelabuhan :  

Capt. Tjahjo Willis Gerilyanto 

Nakhoda 
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