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LAMPIRAN 2 

         SHIP'S  PARTICULARS

NAME OF VESSEL JUPITER ACE

TYPE OF VESSEL : BULK CARRIER

PORT OF REGISTRY

INMARSAT C

INMARSAT F

MMSI

IMO IDENTIFICATION NUMBER

OWNER

53rd E Street, Urbanizacion Marbella, MMG

Tower, 16 Floor, Panama City, PANAMA

MANAGER STX MARINE SERVICE CO., LTD.

16~18F, STX Pan Ocean Busan BLDG., 83-5,

4-Ka,Jungang-Dong,Jung-Ku,Busan, KOREA

Tel. 82-51-461-2000  Fax. 82-51-461-2178 

CHARTERER SAMMOK SHIPPING CO., LTD.

15F, Jangkyo BLDG., 1, Janggyo-Dong,

Chung-Ku, Seoul, KOREA

Tel. 82-2-778-8255  Fax. 82-2-778-8259

CLASS Korean Register of Shipping

L.O.A. 177.40  Meters

L.B.P. 168.00  Meters

BREADTH MOULDED  28.20   Meters

DEPTH MOULDED  14.20   Meters

KEEL TO HIGHEST POINT  41.40   Meters

LIGHT SHIP 8,584.9 MT

YEAR BUILT : 15th Dec. 2009, KEEL LAID : 28th July 2008, LAUNCHED : 11th July 2009

INTERNATIONAL 20,141.00  Gross Tons 11,367.00  Net Tons

SUEZ CANAL 20,953.86  Gross Tons 18,914.18  Net Tons

PANAMA                   Gross Tons 16,812.00  Net Tons

LOADLINE FREEBOARD        D  R  A  F  T  DEADWEIGHT

      F     3.596 m           10.636 m      33,448.3 MT

      T

      S     4.032 m

     W     4.245 m

  WNA     4.245 m

MAIN ENGINE

MCR :  6,480 KW x 136.0 rpm

NCR :  5,832 KW x 131.3 rpm

PROPELLER Single Screw, Fixed Pitch Right-handed Propeller

SERVICE SPEED LADEN :14.0 kts   BALLAST : 14.8 kts

TPC AT SUMMER DRAFT 45.1 MT

CRANE 4 x 30 t / 24 m, IHI-WM     Outreach : 9.80m

TANK TOP STRENGTH 1 ~ 5 H : 20.0 t/sq.m

KEEL TO TOP OF H/COVER16.70 m
HATCH SIZE 1H  14.40m X 15.20m     2H-5H  19.20m X 21.00m  

          10.413 m  

354938000

9557214

TEL : 870773110964    FAX : 870783112063

SAMMOK SHIPPING LTD.S.A

EMAIL : jupiterace@networkship.com

CALL SIGN : 3FLK4                           

PANAMA

41112-10

435493811 / 435493812

OFFICIAL NUMBER

BUILDER                               Zhejiang Hongxin Shipbuilding Co., Ltd., China 

                MAN B&W 6S42MC MK7(UNO), 6,480 KW,  8,810 HP

            9.987 m

            9.987 m

    3.819 m

Fresh Water Allowance : 228 mm

     33,484.9 MT

     32,527.2 MT

     31,567.0 MT

     31,567.0 MT

          10.200 m



LAMPIRAN 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Dengan mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan draft survey di MV. 

Jupiter Ace, peneliti kemudian menggunakan teknik scoring dengan pendekatan 

urgency, seriousness, growth (USG) untuk menentukan prioritas langkah-langkah 

pelaksanaan draft survey yang berdasarkan pada observasi lapangan dan 

wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan draft survey, dalam hal ini adalah Nakhoda dan Mualim I.  

Peneliti menggunakan kalimat tanya “kapan” untuk menilai seberapa 

mendesak hal tersebut harus dilaksanakan (urgency), kalimat tanya “mengapa” 

untuk menilai seberapa serius hal tersebut harus dilaksanakan (seriousness), 

kalimat tanya “bagaimana” untuk menilai kemungkinan hal tersebut berkembang 

menjadi hambatan apabila tidak dilaksanakan (growth). 

 

DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN 

Responden Nama Kebangsaan Jabatan 

I (Satu) Park Jupyong Korea Selatan Nakhoda 

II (Dua)  Yurri Fredgard Indonesia Mualim I 

 

 



A. HASIL WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Nakhoda MV. Jupiter Ace 

P : “Selamat pagi Capt. ijin bertanya mengenai pelaksanaan draft 

survey di MV. Jupiter Ace?” 

N : “Silahkan, mau tanya yang bagaimana?” 

P : “Ada berapa jenis draft survey dan kapan pelaksanaannya?” 

N : draft survey dibagi menjadi dua, yang pertama adalah initial draft 

survey dilaksanakan pada saat kapal tiba di pelabuhan muat atau 

bongkar, pelaksanaan initial draft survey bertujuan untuk 

mengetahui nilai constant yang dimiliki oleh kapal. Kedua adalah 

final draft survey yang dilaksanakan setelah kegiatan muat atau 

bongkar selesai dilaksanakan, tujuan final draft survey adalah 

untuk mengetahui jumlah muatan yang telah dimuat atau 

dibongkar. 

P          : “Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan draft survey yang 

diterapkan di MV. Jupiter Ace?” 

N         : Langkah pertama adalah menyiapkan peralatan dan dokumen 

yang akan digunakan untuk draft survey, langkah kedua adalah 

memeriksa dokumen dan kondisi aktual kapal, langkah ketiga 

adalah membaca dengan seksama draft mark kapal dan density air 

setempat, langkah selanjutnya adalah menentukan constant dari 

kapal saat melaksanakan initial draft survey, langkah terakhir 

adalah menentukan total cargo saat melaksanakan final draft 



survey, selain itu untuk menambah referensi anda juga bisa 

membaca buku yang berisi prosedur draft survey yang terdapat di 

ship office dan anjungan kapal dan dapat juga meminta pendapat 

dari Mualim I tentang Prosedur draft survey. 

P     : “Iya Capt. saya akan meminta pendapat Mualim I untuk melengkapi 

referensi. Mengapa persiapan alat dan dokumen yang diperlukan 

di dalam pelaksanaan draft survey menempati urutan pertama, 

kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan kondisi 

aktual kapal, membaca dengan seksama draft mark kapal dan 

density air setempat, menentukan constant dari kapal, dan 

terakhir adalah menentukan total cargo saat melaksanakan final 

draft survey?”  

N          : “Persiapan alat dan dokumen yang diperlukan di dalam 

pelaksanaan draft survey menempati urutan pertama karena 

efektifnya pelaksanaan draft survey bergantung kepada seberapa 

baik kita dalam mempersiapkan peralatan dan dokumen yang 

diperlukan, kemudian dapat dilanjutkan sesuai dengan urutan 

langkah pelaksanaan di atas.” 

P     : “Bagaimana cara perhitungan nilai constant dan total cargo yang    

dimiliki kapal dengan menggunakan metode draft survey?”  

N : Perhitungan nilai constant pada saat initial draft survey dan 

perhitungan total cargo pada saat final draft survey dilaksanakan 

dengan cara yang sama, pertama kita harus menemukan nilai draft 



yang dikoreksi dengan letak perpendicular, kemudian cari nilai 

quartermean draft, maka akan digunakan untuk membaca nilai 

displacement yang terdapat di dalam hydrostatic book, setelah 

ditemukan nilai displacement kemudian dilakukan koreksi dengan 

trim dan koreksi berdasarkan density perairan setempat, langkah 

terakhir untuk menemukan constant adalah displacement yang 

dikoreksi dengan density dikurangi dengan deductibles. 

Perhitungan total cargo pada saat final draft survey memiliki cara 

yang sama, perbedaan hanya untuk menentukan total cargo 

adalah displacement yang dikoreksi dengan density dikurangi 

deductibles dan constant, prosedur pelaksanaan dan perhitungan 

draft survey yang dilaksanakan di atas kapal berdasarkan pada 

peraturan internasional sesuai dengan UN ECE draft survey.  

P : “Terima kasih Capt. atas penjelasannya.” 

N : “Sama-sama.” 

  

2. Wawancara dengan Mualim I MV. Jupiter Ace 

P : “Selamat sore Chief, izin bertanya mengenai draft survey?” 

N : Okay det, mau tanya yang bagian mananya? 

P : “Kapan draft survey dilaksanakan dan urutan langkah pelaksanaan 

yang harus dilakukan di dalam draft survey yang diterapkan di 

MV.Jupiter Ace?” 



N : Draft survey dilaksanakan pada saat sebelum kegiatan muat atau 

bongkar dimulai atau yang sering disebut dengan initial draft 

survey dan dilaksanakan setelah kegiatan muat atau bongkar 

selesai dilaksanakan atau yang sering disebut dengan final draft 

survey. Urutan langkah-langkah pelaksanaan draft survey dimulai 

dengan persiapan alat-alat dan dokumen yang akan digunakan di 

dalam draft survey, pengecekan terhadap dokumen dan kondisi 

aktual kapal, pembacaan draft kapal dan density perairan di 

sekitar kapal, perhitungan untuk menentukan nilai displacement 

dan nilai deductibles yang dimiliki oleh kapal, terakhir adalah 

menentukan nilai constant kapal pada initial draft survey dan 

menentukan jumlah muatan yang telah dimuat pada saat final 

draft survey. 

P : “Bagaimana penerapan langkah-langkah pelaksanaan draft survey 

di MV. Jupiter Ace?” 

N : Langkah pertama persiapan alat-alat dan dokumen yang akan 

digunakan di dalam draft survey, alat-alat tersebut yang harus 

disiapkan antara lain: sample jar, hydrometer, sounding tape, 

komputer yang akan digunakan untuk menghitung nilai constant 

dan jumlah muatan, kemudian dokumen yang harus dipersiapkan 

antara lain: loading manual book, sounding table book, capacity 

plan. Langkah kedua yaitu melaksanakan pengecekan terhadap 

dokumen dan kondisi aktual kapal, dokumen kapal meliputi 



loading manual book, sounding table book, capacity plan, 

formulir perhitungan draft survey, pengecekan kondisi aktual 

kapal dilaksanakan dengan melakukan sounding terhadap tanki 

untuk mengetahui total ballast water, total fresh water, total fuel 

and diesel oil yang ada di atas kapal pada saat itu. Langkah ketiga 

adalah membaca draft kapal dan density perairan di sekitar kapal, 

pembacaan draft kapal dan density perairan di sekitar kapal 

dilaksanakan dengan teliti, pembacaan density perairan 

dilaksanakan dengan mengambil sample air dengan menggunakan 

sample jar kemudian dibaca dengan menggunakan skala yang 

ditunjukkan hydrometer untuk mengetahui nilai density perairan 

di sekitar kapal. Langkah keempat adalah menentukan nilai 

displacement dan nilai deductibles yang dimiliki oleh kapal. 

Langkah terakhir adalah menentukan nilai constant kapal pada 

initial draft survey dan menentukan jumlah muatan yang telah 

dimuat pada saat final draft survey, perhitungan jumlah muatan 

dilaksanakan setelah cargo operation selesai dilaksanakan. 

Sebagai tambahan referensi dan pemantapan terhadap penjelasan 

saya dapat dibaca di dalam buku panduan draft survey yang 

terdapat di ship’s office dan anjungan. 

P : “baik chief, saya akan pelajari lebih lanjut buku panduan draft 

survey, izin tanya mengenai cara perhitungan draft survey yang 

dilaksanakan di MV. Jupiter Ace?” 



N : untuk perhitungan draft survey di MV. Jupiter Ace dilaksanakan 

menggunakan rumus di dalam program microsoft excel, pada 

dasarnya perhitungan yang dilaksanakan di MV. Jupiter Ace 

menerapkan cara perhitungan sesuai dengan panduan draft 

survey. Perhitungan dibagi menjadi dua, pada saat initial draft 

survey dilaksanakan perhitungan untuk menentukan nilai 

constant, perhitungan dilaksanakan dengan mencari nilai 

quartermean untuk mendapatkan nilai displacement yang didapat 

dari draft yang dikoreksi dengan letak perpendicular, kemudian 

menentukan nilai displacement yang dikoreksi dengan trim, 

menentukan displacement yang dikoreksi dengan density, terakhir 

adalah menentukan nilai constant yang didapat dari displacement 

yang dikoreksi dengan density dikurangi dengan berat deductibles 

yang dimiliki kapal. Final draft survey dilaksanakan untuk 

menentukan jumlah muatan, cara perhitungan sama dengan 

perhitungan untuk menentukan nilai constant, namun di dalam 

menentukan jumlah muatan dilakukan dengan cara displacement 

yang dikoreksi dengan density dikurangi berat deductibles yang 

dimiliki kapal dan nilai constant yang telah diketahui nilainya 

pada saat initial draft survey.          

P : “Terima kasih Chief atas penjelasannya.” 

N : “Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat.”   
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Notice of Readiness 

 



LAMPIRAN 5 

Cargo Manifest  

 



LAMPIRAN 6 

Bill of Lading 

 



LAMPIRAN 7 

Condition Report 

 

 

 

 



LAMPIRAN 8 

Delivery Order 

 

 



LAMPIRAN 9 

Protest for Cargo Shortage 

 

 

 



LAMPIRAN 10 

UN ECE Draft Survey code form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



LAMPIRAN 11 

MV. Jupiter Ace draft survey calculation form 

 

 



LAMPIRAN 12 

Draft Arrangement 

 



LAMPIRAN 13 

International Load Line Chart 
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