
 

LAMPIRAN TABEL 

MT. BULL SULAWESI/JZYR  

OIL SPILLAGE MUSTER LIST                                                                       

T E A M R A N K D  U  T  Y 

COMMAND 

TEAM 

 

CODE CHARLIE   

VHF CH.77 

 

MASTER General Command, report made to shore authorities, port authority & others, co-

ordinate with port authorities/other vessel if necessary. Komandan umum – 

melaporkan ke badan/instansi pelabuhan, koordinasi dg kapal lain bila perlu. 

3RD OFFICER Compile communication reports and record all movements/events, assist the Master 

oversee situation in happened, handling manual steering & waiting the master 

instruction. Adakan laporan komunikasi, catat semua peristiwa, membantu 

Nakhoda mengawal situasi yang terjadi, pegang kemudi manual & menunggu 

instruksi dari Nakhoda. 

ROVING TEAM 
 

CODE   ROMEO      

VHF CH.77 

CH. ENGINEER Attend to E/R service/control, report status of M/E, A/E to C/T. 

Berada di kamar mesin menjaga/mengontrol, melaporkan status M/E, A/E ke 

Command Team.  

2ND ENGINEER Assist Ch. Engineer, shut/stop ventilation & isolate elect supply as required. Siap 

membantu Ch. Engineer, tutup/stop ventilasi & isolasi sumber listrik yg 

diperlukan. 

3RD ENGINEER 

JR ENGINEER 

Assist 2ND Engineer, shut/stop ventilation and isolate elect supply as required. 

Membantu 2ND Engineer, menutup/stop ventilasi dan isolasi sumber listrik yg 

diperlukan. 

4TH ENGINEER Assist Ch. Engineer in engine room & waiting order. 

Membantu Ch.Engineer di kamar mesin & menunggu perintah. 

ELECTRICIAN 

OILER - A 

Assist 2ND Engineer, shut/stop ventilation and isolate elect supply as required. 

Membantu 2ND Engineer, menutup/stop ventilasi dan isolasi sumber listrik yg 

diperlukan. 
EMERGENCY 

TEAM 

 

CODE      ECHO         

VHF CH.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH. OFFICER Assess & identify spill source and inform to C/T, control and organize oil spill 

containment. Memeriksa, mengidentifikasi tumpahan minyak yg terjadi, 

informasikan ke C/T, control & atur utk ditransfer ke slop. 

PUMP MAN - A Assist Ch. Officer prepare material (oil spill gear) & clean up deck from disposal of 

residue (comm. Team A). Membantu Ch. Officer menyiapkan material (oil spill 

gear) & bersihkan deck dari sisa minyak (kepala regu A). 

Q/M – A & B 

SAILOR – A & 

B 

OILER 1 & 

WIPER 

Assist Pump man prepare material (oil spill gear) like as Ch. Officer. order. 

Membantu Pump man menyiapkan material (oil spill gear) sesuai order dari Ch. 

Officer. 

PUMP MAN - B Assist Ch. Officer prepare material (oil spill gear) & clean up deck from disposal of 

residue (comm. Team B). Membantu Ch. Officer menyiapkan material (oil spill 

gear) & bersihkan deck dari sisa minyak (kepala regu B). 



 

Q/M – C & D 

SAILOR – C & 

D 

FITTER 

OILER – B & C 

Assist Pump man prepare material (oil spill gear) like as Ch. Officer order. 

Membantu Pump man menyiapkan material (oil spill gear) sesuai order dari Ch. 

Officer. 

BACK UP TEAM 
 

CODE   BRAVO      

VHF CH.77 

4TH OFFICER Assist Ch. Officer, at location, control & isolate spill source. 

Membantu Ch. Officer, ditempat kejadian, mengontrol & mengisolasi tumpahan 

minyak. 

DECK CADET 

ENGINE CADET 

At location ready to assist emergency team & waiting Ch. Officer order. 

Ditempat kejadian siap membantu emergency team & tunggu perintah Ch. Officer. 
FIRST AID TEAM 

 

CODE FOXTROT        VHF 

CH.77 

2ND OFFICER Provide first aid & assist as required. Menyediakan pertolongan pertama, memberikan bantuan 

sesuai yang diperlukan. 

CH. COOK 

2ND COOK 

M/BOY – A/ B 

Assist 2nd Officer & assist as required. Siap membantu 2nd Officer, memberikan bantuan 

sesuai yang diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MT. BULL SULAWESI/JZYR  
 

 

General Cargo Information 

 

Max Loading Rate Per Line 49350                     m
3
/hour 

Max Loading Rate All Three Line 14850                     m
3
/hour 

Max Loading Rate Each Wing Tank 2560                       m
3
/hour 

Maximum Discharge Rate 3000                       m
3
/hour/line 

Maximum Venting Rate Total Via PV 24930                     m
3
/hour 

Mast Riser Venting Capacity( Free 

Flow)
 

16900                     m
3
/hour 

PV valve Setting 1427.60 MMWG / -356.90 

MMWG 

Dump Tank Venting Capacity 675                         m3/hour
 

PV Breaker Setting 1800 MMWG/ -700 MMWG 

IG System Capacity- 100% Blower 11250                    m
3
/hour 

IG SSystem Capacity- 50% Blower 6000                      m
3
/hour 

IG Toping Up Generator Capacity 500                        m
3
/hour 

IG System High Pressure Alarm 800 MMWG 

IG System Low Pressure Alarm 300 MMWG 

IG System Low Low Pressure Alarm 

COP Trip 

160 MMWG 

Vimex Fixed Gas Detection O2  Low 

Alarm 

19% O2 

Vimex Fixed Gas Detection Low HC 

Alarm 

5% LEL 

Vimex Fixed Gas Detection High HC 

Alarm 

30% LEL 

Cargo Tank High Level Alarm 

(SAAB) 

Adjustable 

Cargo Tank High/Low Pressure Alarm 

(SAAB) 

154 mbar/10mbar 

Cargo/Residual/Bunker/ Tanks 

Overfill Alarm 

98 % 

SlopTanks Loading Tim From 95% to 

98% At Max Rate 

67 seconds 

No. 1 Bottom Line Capacity 23.021                   m
3
 

No. 2 Bottom Line Capacity 46.634                   m
3 

N0. 3 Bottom Line Cpacity 23.021                   m
3 

Top Line Capacity All Three Lines 58                          m
3 

 

 



 

LAMPIRAN  WAWANCARA 

NO JABATAN KETERANGAN 

1. NAHKODA RESPONDEN I 

2. MUALIM I RESPONDEN II 

3. ANAK BUAH KAPAL (ABK) RESPONDEN III 

4. PETUGAS PELABUHAN RESPONDEN IV 

 

WAWANCARA 1.1 

 

Kepada : Nahkoda 

Nama  : Capt. Harson Tjolly 

 

Beberapa pertanyaan yang diajukan penulis pada saat wawancara adalah sebagai 

berikut: 

1. Selamat siang, captain mohon ijin untuk bertanya apakah di kapal anda selalu 

membuat perencanaan dalam penanganan pencemaran akibat  tumpahan 

minyak? 

Jawab: Selama ini di kapal kami selalu membuat perencanaan dalam                 

penanganan pencemaran akibat tumpahan minyak agar kita mempunyai 

pandangan terhadap apa yang akan dilakukan sehingga semua kegiatan 

akan berjalan lancar sesuai  seperti yang diharapkan. 

2. Pertanyaan selanjutnya, captain apakah manajemen penanganan pencemaran 

laut yang ada di kapal ini sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan baik sesuai 

dengan yang telah direncanakan? 



 

Jawab: Pada dasarnya manajemen penanganan pencemaran akibat tumpahan 

minyak pelaksanaanya masih kurang begitu optimal. Ada beberapa faktor 

penyebabnya antara lain masih rendahnya pemahaman dan rendahnya 

kedisiplinan para kru dalam mentaati peraturan dan prosedur penanganan 

tumpahan minyak, tidak pernah dilakukan pengecekan alat-alat. Selain 

itu peralatan yang ada di kapal ini sudah banyak yang tidak layak pakai 

dan akan membuat pekerja enggan untuk menggunakanya. 

3. Pertanyaan selanjutnya, captain apakah anda sering memberikan pengarahan 

terhadap awak kapal tentang pentingnya penanganan pencemaran akibat 

tumpahan minyak ? 

Jawab: Saya sering memberikan pengarahan kepada awak kapal agar kegiatan 

yang akan dilaksanakan berjalan sesuai yang direncanakan. Dalam safety 

meeting saya sering memberikan penjelasan-penjelasan kepada semua 

awak kapal agar mereka mengerti pentingnya penanganan pencemaran 

akibat tumpahan minyak dan memngerti bagaimana pelaksanaanya. 

4. Pertanyaan selanjutnya, captain apa yang menyebabkan terjadinya tumpahan 

minyak pada saat proses bongkar muat? 

Jawab: Proses bongkar muat di atas kapal sudah dilakukan sesuai prosedur. 

Namun beberapa komponen yang mendukung kelancaran proses bongkar 

muat memang sudah tidak standar yang menyebabkan terjadinya 

tumpahan minyak, seperti: flange reduser manifold yang sudah tipis, 

gasket yang sudah tidak layak pakai, dan PV valve yang terkadang macet 

karena karat dan sisa vapour muatan yang mendap pada lubangnya. 



 

WAWANCARA 1.2 

 

Kepada : Mualim 1 

Nama  : Alberto Tasiabe 

 

Beberapa pertanyaan yang diajukan penulis pada saat wawancara adalah sebagai 

berikut: 

1. Selamat pagi Chief, mohon ijin untuk bertanya apakah dalam pelaksanaan 

penanggulangan tumpahan minyak di atas kapal sudah sesuai dengan SOPEP 

(Ship Oil Pollution Emergency Plan)? 

Jawab: Dalam pelaksanaanya tidak harus sesuai dengan SOPEP, yang penting 

tumpahan minyak dapat teratasi dengan cepat, efektif, dan efesien. 

2. Pertanyaan selanjutnya, chief bagaimana keadaan reduser manifold di kapal 

MT. Bull Sulawesi? 

Jawab: Keadaan reduser manifold di atas kapal memang sudah tidak standar. 

Pada bagian flange-nya sudah tipis karena karat yang sangat tebal, 

sehingga rawan terjadi tumpahan minyak saat proses bongkar muat. 

3. Pertanyaan selanjutnya, chief mengapa dalam menghadapi keadaan darurat 

akibat tumpahan minyak yang masih ada sebagian para awak kapal yang 

selalu masih dalam keadaan panik? 

Jawab: Hal itu terjadi karena pada saat penanganan  tumpahan minyak mereka 

tidak paham tugas masing-masing yang tertera dalam SOPEP, sehingga 

mereka panik yang mengakibatkan proses penanganan berjalan lambat. 



 

4. Pertanyaan selanjutnya, chief apakah anda sering melakukan pengecekan 

terhadap kelengkapan peralatan SOPEP? 

Jawab: Pengecekan terhadap kelengkapan peralatan SOPEP saya lakukan 

setiap selesai memakai alat tersebut. 

5. Pertanyaan selanjutnya, chief bagaimana cara anda merawat alat-alat SOPEP 

tersebut? 

Jawab: Perawatan saya lakukan dengan cara membersihkan dan menata rapi 

setiap peralatan SOPEP tersebut di tempatnya. 

   

WAWANCARA 1.3 

 

Kepada : Anak Buah Kapal (ABK) 

Nama  : Arnold Turang 

 

Beberapa pertanyaan yang diajukan penulis pada saat wawancara adalah sebagai 

berikut: 

1. Selamat sore, pak Arnold mohon ijin untuk bertanya sebagai awak kapal 

apakah anda memahami tentang prosedur pencegahan dan penanganan 

pencemaran akibat tumpahan minyak? 

Jawab: Saya sebagai awak kapal di kapal ini tahu tentang prosedur         

penanganan pencemaran akibat tumpahan minyak karena perwira serta 

Nahkoda selalu memberi penjelasan baik pada saat (safety meeting) 

ataupun saat latihan.   



 

2. Pertanyaan selanjutnya, pak Arnold sebagai awak kapal apakah perwira di atas 

kapal ini selalu memberikan penjelasan dan pengarahan yang cukup kepada 

semua awak kapal? 

Jawab: Perwira sudah memberikan pengarahan kepada awak kapal                   

khususnya tentang pencegahan pencemaran minyak. Mereka telah 

membimbing kami dengan baik, dengan arahan para perwira kita dapat 

dengan mudah menjalankan penanganan pencegahan pencemaran akibat 

tumpahan minyak dengan baik. 

3. Pertanyaan selanjutnya, pak Arnold sebagai awak apakah anda tahu tentang 

tugas dan tanggung jawab anda dalam SOPEP (Ship Oil Pollution Emergency 

Plan)? 

Jawab: Saya tahu tentang tugas dan tanggung jawab saya di dalam                

SOPEP. 

4. Pertanyaan selanjutnya, pak Arnold sebagai awak kapal apakah anda 

mengetahui fungsi dari SOPEP (Pollution Emergency Plan)? 

Jawab: Fungsinya adalah memudahkan dan melancarkan proses 

penanggulangan tumpahan minyak. 

5. Pertanyaan selanjutnya, pak Arnold sebagai awak kapal apakah anda tahu cara 

penggunaan alat – alat SOPEP? 

Jawab: Sebagai awak kapal tanker saya harus tahu cara penggunaan                        

dari alat – alat SOPEP. 

 

 



 

WAWANCARA 1.4 

 

Kepada : Petugas Pelabuhan 

Nama  : Sutarman 

 

Beberapa pertanyaan yang diajukan penulis pada saat wawancara adalah sebagai 

berikut: 

1. Selamat pagi, pak Sutarman mohon ijin bertanya sebagai petugas pelabuhan 

apakah ada merasa bahwa prosedur penanganan pencegahan tumpahan 

minyak di pelabuhan ini dapat menjamin tidak terjadinya pencemaran karena 

minyak? 

Jawab: Prosedur pencegahan pencemaran minyak yang ada di                                  

pelabuhan dapat menjamin tidak terjadinya pencemaran minyak. 

2. Pertanyaan selanjutnya, pak Sutarman sebagai petugas pelabuhan apakah 

peralatan pencegahan pencemaran minyak yang ada di pelabuhan ini sangat 

menunjang dalam prosedur pencegahan pencemaran minyak tersebut? 

Jawab: Peralatan pencegahan pencemaran minyak di pelabuhan ini              

tidak menunjang dalam pencegahan pencemaran minyak yang                       

sewaktu – waktu bisa terjadi. 

3. Pertanyaan selanjutnya, pak Sutarman sebagai petugas pelabuhan mengapa 

anda beranggapan bahwa peralatan pencegahan pencemaran minyak  di 

pelabuhan ini kurang menunjang dalam pencegahan pencemaran minyak? 

Jawab: Hal tersebut karena kondisi peralatan yang sudah tidak layak                            

pakai dan dari segi kelengkapanpun sangatlah kurang. 



 

4. Pertanyaan selanjutnya, pak Sutarman sebagai petugas pelabuhan apakah 

sebab yang sering terjadi dalam proses bongkar muat di pelabuhan ini 

sehingga dapat berpotensi menimbulkan pencemaran karena minyak? 

Jawab: Sebab yang sering terjadi adalah kebocoran antara hose                    

connect jety dengan cargo manifold kapal yang disebabkan oleh                               

kurang berfungsi dengan baiknya packing yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN GAMBAR 

 

Gambar 2.4 Kondisi flange manifold yang sudah tipis karena karat 

 

 

Gambar 3.1 Tumpahan minyak dari gasket manifold 



 

 

Gambar 3.2  Selang darat yang akan disambungkan ke manifold 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Sisa minyak setelah di bersihkan 

 



 

 

Gambar 3.4 Minyak keluar dari selang darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


