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GLOSARIA 

1. SMS (Safety Manajemen System) : Sistem Manajemen Keselamatan, 

merupakan petunjuk operasional 

kapal. 

 

2. NC (Non Confirmity) :Penyimpangan dari persyaratan yang 

dijelaskan dalam SMS atau kesalahan 

yang dapat berbahaya atau 

mengundang bahaya bagi 

keselamatan manusia 

lingkungan,kapal dan muatannya. 

 

3. SOLAS (Safety of Life At Sea) :Konvensi Internasional yang ber isi 

tentang Keselamatan Jiwa di Laut. 

 

4. HSE (Heath Safety Environment) : Sistem Kesehatan, keselamatan, dan 

Lingkungan merupakan bentuk SMS 

yang ada pada TL. Geohydrograpics. 

 

5. Black out  : kondisi dimana kondisi mesin dan 

elektrik kapal mati sama sekali, 

sehingga kapal tidak jalan dan gelap 

gulita. 

 

6. Deviasi  : Perubahan arah tujuan kapal dari 

tujuan semula. 
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7. DPA(Designated Person Ashore) : Seseorang didarat yang mempunyai 

akses langsung ke puncak pimpinan 

suatu manajemen perusahaan. 

 

8. Freeboard :Lambung bebas kapal yang diukur 

dari batas air (draft)  sampai garis 

dek. 

 

9. ISM Code  :Standar internasional untuk 

manajemen keselamatan  

pengoperasian kapal-kapal dan 

pencegahan pencemaran laut. 

10. Knot(s)  : Satuan kecepatan  (mil/jam). 

 

11. Manifold : ujung dari pipa-pipa muat / bongkar 

yang bisa dihubungkan dengan 

selang atau loading arm dari darat 

untuk proses muat / bongkar muatan 

. 

12. MSDS (Material safety data sheet):lembaran yang berisi data tentang 

detail setiap muatan. 

 

13. Port Formalities  :Proses administrasi fomal yang 

dilakukan oleh pejabat pelabuhan 

yang didatangi oleh kapal, yang 

terdiri dari Syahbandar, Bea Cukai, 

Imigrasi, Karantina. 

 

14. PPE (Personal Protective Equipment) : perlengkapan pelindung untuk 

keselamatan yang digunakan pada 

saat melakukan pekerjaan seperti 

Helm, Safety shoes, Sarung tangan. 
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15. Tanker  :Kapal yang didesain untuk  

membawa muatan minyak cair 

dalam tangki. 

 

16. Tramper  :Pengoperasian kapal yang tidak 

tetap jalurnya, dimana kapal 

dioperasikan  berdasarkan adanya 

muatan atau sesuai instruksi 

pencharter. 

 

17. Muster list :List yang berisi tentang tugas dan 

tanggung jawab crew kapal saat 

terjadi keadaan darurat. 

 

18. Fire Plan  : peta rencana yang berisi tentang 

posisi alat – alat keselamatan, dan 

alat – alat pemadam kebakaran di 

kapal. 


