MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA
NOMORPM 54 TAHUN2021
TENTANG
PENGESAHANGAMBARRANCANGBANGUNKAPAL,PELAKSANAAN
DAN
PENGAWASANPEMBANGUNANDANPENGERJAANKAPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan

Menimbang

ketentuan Pasal 86 ayat (10)

dan Pasal 113 ayat (8) Peraturan

Pemerintah Nomor 31

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran,
perlu
tentang

menetapkan

Peraturan

Pengesahan

Pelaksanaan

dan

Gambar

Menteri
Rancang

Pengawasan

Perhubungan
Bangun

Kapal,

Pembangunan

dan

Pengerjaan Kapal;
Mengingat

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2008

tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849):
3.

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor

245,

Tambahan

Indonesia Nomor 6543);

Lembaran

Negara

Republik
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4.

Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

5.

Bidang

Pelayaran

Indonesia

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Peraturan

2021

Nomor

tentang

(Lembaran

Negara

Nomor 41, Tambahan

40

Perhubungan

2021

Nomor 6643);

Tahun

2015

(Lembaran

tentang

Negara

Republik

Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan

Presiden

Organisasi

Nomor

Kementerian

Republik Indonesia
Peraturan
2018

Tahun

Presiden

Indonesia

7.

31 Tahun

Republik

Kementerian

6.

Nomor

68

Tahun

Negara

Perhubungan

tentang

(Lembaran

Negara

Tahun 2019 Nomor 203);

Menteri Perhubungan

tentang

2019

Organisasi

Nomor

dan

(Berita Negara

PM 122 Tahun

Tata Kerja Kementerian

Republik

Indonesia

Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN

MENTERI

PENGESAHAN

GAMBAR

PELAKSANAAN DAN

PERHUBUNGAN
RANCANG

PENGAWASAN

TENTANG

BANGUN

KAPAL,

PEMBANGUNAN

DAN

PENGERJAAN KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan
1.

Kapal

adalah

kendaraan

air dengan

tertentu,

yang digerakkan

mekanik,

energi lainnya,

kendaraan
bawah

dengan
ditarik

yang berdaya

permukaan

terapung
2.

Menteri ini yang dimaksud

air, serta

bentuk

tenaga

atau

dukung

dengan:

angin,

ditunda,

dinamis,

alat apung

dan jenis
tenaga

termasuk

kendaraan

di

dan bangunan

yang tidak berpindah-pindah.

Keselamatan
memenuhi
permesinan

Kapal
persyaratan
dan

serta perlengkapan

adalah

keadaan

material,

Kapal

konstruksi,

perlistrikan,

stabilitas,

termasuk

perlengkapan

yang

bangunan,

tata

susunan

alat penolong
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dan radio, elektronika Kapal yang dibuktikan dengan
sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
3.

Pengesahan Gambar adalah bentuk pengesahan terhadap
gambar Rancang Bangun Kapal yang berupa

surat

pengesahan, gambar, dan perhitungan.
4.

Rancang Bangun Kapal adalah proses perancangan Kapal
yang

dituangkan

dalam

Gambar

Kapal

dan

perhitungannya pada Kapal Bangunan Baru, bangunan
lama dan perombakan Kapal.
5.

Gambar Kapal adalah gambar yang berisi informasi
mengeriar ukuran
bangunan

Kapal, jenis, tata

letak, susunan,

dan konstruksi Kapal, sistem permesinan,

sistem perpipaan dan perlistrikan Kapal, serta peralatan
keselamatan jiwa dan pencegahan kebakaran Kapal dan
data kelengkapan lainnya.
6.

Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam
perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di
galangan, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan
belum beroperasi.

7.

Kapal Bangunan Lama adalah Kapal yang telah selesai
dibangun dan telah beroperasi.

8.

Pembangunan Kapal adalah pembuatan
baik di dalam negeri maupun

Kapal

baru

di luar negen yang

langsung berbendera Indonesia.
9.

Pengerjaan Kapal adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan
pada

saat

dilakukan

perombakan,

perbaikan,

dan

perawatan Kapal.
10. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah
kementerian Zlembaga, badan usaha milik negara dan
badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status
badan hukum.
11. Galangan

Kapal

adalah

tempat

atau

unit

yang

dipergunakan khusus untuk pembangunan, pengerjaan,
perbaikan, perawatan atau perombakan Kapal.
12. Peletakan Lunas

(Keel

Laying)

dimulainya Pembangunan
konstruksi lunas Kapal.

adalah

proses

awal

Kapal melalui pembuatan
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13. Peluncuran

Kapal adalah

yang material

struktur

Pembangunan

Kapal atau

Kapal telah

memenuhi

diturunkan

ke

air

tahapan

kontruksi

persyaratan
yang

Kapal

lambung

konstruksi

ditentukan

untuk

oleh

Pejabat

Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Badan Klasifikasi.
14. Serah Terima Kapal adalah
Kapal

melalui

proses akhir Pembangunan

penyerahan

Kapal

dari

galangan

pembangun kepada pemilik Kapal.
15. Perombakan

adalah

memerlukan
konstruksi

perombakan

Pengesahan

konstruksi

Gambar

dan

dan

perhitungan

karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur,

dan dimensi Kapal.
16. Kapal Negara adalah Kapal milik negara digunakan
instansi

Pemerintah

kewenangan

tertentu

sesuai

dengan

perundang-undangan
tugas-tugas
17. Kapal

menyesuaikan

kayu

untuk

diberi

fungsi

ketentuan

menegakkan

dan

peraturan
hukum

serta

Pemerintah lainnya.

Tradisional

konstruksi

yang

oleh

adalah

kearifan

lokal

yang sederhana

dengan

Kapal

penggerak

yang

dan

dirancang

dibangun

dengan

dengan bahan utama berupa
mekanis,

tenaga

angin,

atau

energi lainnya pada galangan dengan fasilitas peralatan
yang sederhana.
18. Kapal Kembar (Sister Ship) adalah 2· (dua) Kapal atau

lebih yang didesain dan dibangun memiliki desain,
ukuran, tata susunan dan tata letak yang sarna serta
dibangun di satu galangan.
19. Pemohon

adalah

perwakilan

perwakilan

galangan

Pemilik

Kapal yang

Kapal

mengetahui

atau
dan

bertanggung jawab terhadap berkas permohonan yang
diajukan.
20. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat
pemerintah
dilingkungan

yang

merupakan

Direktorat

aparatur

Jenderal

yang

sipil negara
mempunyai

kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan Kapal
yang diangkat oleh Menteri.
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21. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.
22. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi Kapal yang
melakukan

pengaturan

permesinan

Kapal, jaminan

pengawasan

kekuatan
mutu

pembangunan,

konstruksi
material

dan

marine,

pemeliharaan,

dan

perombakan Kapal sesuai peraturan klasifikasi.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
Pasal2
Peraturan Menteri ini ditujukan untuk:
a.

Kapal Bangunan Baru yang dibangun di Galangan Kapal
dalam negeri maupun di galangan luar negeri;

b.

Kapal Bangunan Lama; atau

c.

Perombakan Kapal.
Pasal3

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki ukuran
panjang

keseluruhan

10 m (sepuluh meter) atau

lebih

darr/ atau ukuran GT 7 (tujuh gross tonnage) atau lebih.
BABII
RANCANG
BANGUNKAPAL
Pasal4
(1) Perancangan Kapal dilakukan oleh Pemilik Kapal atau
Galangan Kapal.
(2) Perancangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui tahapan:
a.

analisa rancang bangun;
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b.

penelitian;

c.

perhitungan;

d.

pengujian rancang bangun; dan

e.

pembuatan gambar rancang bangun.

(3) Tahapan

sebagaimana

dilaksanakan

dengan

dimaksud

pada

menggunakan

teori,

ayat

(2)

metode,

literatur desain, dan engineering dalam negeri dan/ atau
luar

negen

yang

sesuai

dengan

rancang

bangun

perkapalan dan perkembangan teknologi.
(4) Selain dilakukan oleh Pemilik Kapal atau Galangan Kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perancangan Kapal
dapat dilakukan oleh konsultan perencana.
Pasal 5
(1) Perancangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 dilakukan setelah Pemilik Kapal menentukan kriteria:
a.

jenis dan fungsi Kapal;

b.

jenis muatan yang diangkut;

c.

kapasitas daya angkut;

d.

kecepatan Kapal;

e.

daerah operasi; dan

f.

daya mesin.

(2) Kriteria sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) harus

memperhatikan:
a.

peruntukan fungsinya;

b.

daerah pelayarannya;

c.

umur dan nilai ekonomis Kapal;

d.

Kapal dan perlengkapannya mampu dioperasikan;

e.

kekuatan konstruksi lambung dan bangunan;

f.

struktur konstruksi yang kedap air;

g.

tahanan dan propulsi;

h.

keselamatan bagi pelayar;

i.

kenyamanan bagi pelayar;

J.

kapasitas angkut dan sarat maksimum;

k.

ramah lingkungan;

1.

pencegahan pencemaran;
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m.

kemampuan

stabilitas

utuh

(intact

stability)

dan/ atau stabilitas rusak (damage stability); dan
n.

kemudahan perawatan.

(3) Perancangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi:
a.

peraturan nasional;

b.

konvensi Internasional;

c.

peraturan klasifikasi Kapal; dan/ atau

d.

perkembangan

aturan

dan

teknologi perkapalan

terkini.
Pasa16
Hasil tahapan

kegiatan

perancangan

Kapal sebagaimana

dimaksud dalam Pasa14 ayat (2)meliputi data kelengkapan:
a.

ukuran utama Kapal;

b.

bentuk badan Kapal;

c.

daya propulsi;

d.

hambatan Kapal;

e.

kapasitas Kapal;

f.

profil konstruksi;

g.

besar daya mesin dan propulsi;

h.

sarat lambung timbul;

i.

berat Kapal;

J.

titik berat dan stabilitas Kapal; dan

k.

gambar rancang bangun.
BABIII
PENGESAHAN
GAMBARRANCANG
BANGUNKAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasa17

(1) Setiap Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib
memiliki pengesahan terhadap perhitungan dan gambar
rancang bangun serta data kelengkapan Kapal.
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(2) Pengesahan perhitungan dan gambar rancang bangun
serta data kelengkapan Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)meliputi:
a.

pengesahan terkait aspek Keselamatan Kapal; dan

b.

pengesahan

terkait

aspek

kekuatan

konstruksi,

permesinan dan perlistrikan.
(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a
dilakukan oleh Menteri.
(4) Menteri dalam
dimaksud

melakukan

pada

ayat

pengesahan

(3)

dapat

sebagaimana

mendelegasikan

kewenangan kepada Direktur Jenderal.
(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b
dapat dilakukan oleh Badan Klasifikasi.
(6) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat melimpahkan kewenangan kepada Syahbandar.
(7) Syahbandar

dalam

melaksanakan

pengesahan

sebagaimana di maksud pada ayat (6) harus melaporkan
secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
(8) Pengesahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

ditentukan melalui penelitian dan pemeriksaan gambar
Rancang Bangun Kapal.
(9) Penelitian dan pemeriksaan gambar Rancang Bangun
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan
oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(10) Penelitian dan pemeriksaan Gambar Rancang Bangun
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi
pemenuhan Keselamatan Kapal dan kesesuaian.
(11) Pemenuhan Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (10)meliputi:
a.

struktur dan konstruksi;

b.

tata letak dan susunan;

c.

subdivisi dan stabilitas Kapal;

d.

ruangan dan/ atau akomodasi;

e.

instalasi permesinan dan listrik;

f.

instalasi pompa dan perpipaan;

g.

lampu navigasi;

h.

perlengkapan keselamatan jiwa;
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1.

perlengkapan pencegahan kebakaran; dan

J.

sistern pengamanan.

(12) Kesesuaian

sebagairnana dirnaksud

pada

ayat

(10)

rneliputi:
a.

tata letak dan susunan;

b.

peruntukan;

c.

standardisasi;

d.

kernudahan pengoperasian dan perawatan Kapal;
dan

e.

perkernbangan teknologi.

(13) Pernenuhan

keselamatan

Kapal

dan

kesesuaian

sebagairnana dirnaksud pada ayat (11) dan ayat (12)
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan atau ketentuan internasional.
(14) Pengesahan diberikan rnelalui surat Pengesahan Gambar

disertai

gambar

dan

perhitungan

Kapal

yang

ditandatangani rnenjadi satu kesatuan sebagai dokurnen
Pengesahan Garnbar Rancang Bangun

Kapal harus

berada di atas Kapal.
(15) Salinan dokurnen Pengesahan Garnbar harus berada di

atas Kapal sebagairnana dirnaksud pada ayat (14) paling
sedikit rneliputi:
a.

garnbar rencana urnurn;

b.

rencana keselarnatan dan pencegahan kebakaran;
dan

c.

perhitungan stabilitas Kapal.
Bagian Kedua

Pengesahan Terhadap Gambar Rancang Bangun Kapal
Bangunan Baru
Pasa18
(1)

Kapal

Bangunan

Baru

wajib

dilengkapi

dengan

perhitungan dan garnbar rancang bangun serta data
kelengkapannya sebelurn pernbangunan atau Pengerjaan
Kapal terrnasuk perlengkapannya.
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(2) Perhitungan dan gambar rancang bangun serta data
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh Pemilik Kapal atau Galangan Kapal.
(3) Perhitungan dan gambar rancang bangun serta data
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mendapatkan pengesahan.
(4) Pengesahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

dilakukan terhadap:
a.

Kapal Bangunan Baru dibangun di galangan dalam
negeri; dan

b.

Kapal Bangunan Baru dibangun di galangan luar
negeri.

(5) Perhitungan dan gambar rancang bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis, ukuran, dan
kriteria Gambar Kapal Bangunan Baru sesuai dengan
format contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal9
(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3) diajukan

permohonan

oleh Pemilik Kapal atau

Galangan Kapal kepada Direktur Jenderal.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

Direktur

kelengkapan

Jenderal

persyaratan

melakukan

permohonan

verifikasi
Pengesahan

Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan Baru dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap dan benar.
(3) Dalam hal berdasarkan

hasil verifikasi kelengkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memenuhi
menyampaikan
persyaratan.

persyaratan,
pemberitahuan

Direktur
untuk

Jenderal
melengkapi
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(4)

Pemilik Kapal atau Galangan Kapal harus menyampaikan
kelengkapan

persyaratan

dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterima.
(5)

Dalam

hal Pemilik Kapal atau

menyampaikan

kelengkapan

waktu sebagaimana

Galangan

Kapal tidak

persyaratan

dalam jangka

pada ayat (4) permohonan

dianggap

batal.
(6)

Dalam

hal

persyaratan

berdasarkan

hasil

sebagaimana

verifikasi

dimaksud

Jenderal

kelengkapan

pada

ayat

menerbitkan

(2)

terpenuhi,

Direktur

surat

Pengesahan

Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan

Baru.
(7)

Surat

Pengesahan

Bangunan

Baru

Gambar

Rancang

sebagaimana

Bangun

dimaksud

pada

sesuai dengan format contoh 2 sebagaimana
dalam

Lampiran

terpisahkan

yang

merupakan

Kapal
ayat (6)

tercantum

bagian

tidak

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Pemilik Kapal atau Galangan
permohonan

Pengesahan

Kapal yang akan mengajukan

Gambar

Rancang

Bangunan Baru wajib memberitahukan
lokasi Kapal dibangun

untuk

Bangun

Kapal

kepada Syahbandar

mendapatkan

di

surat pengantar

sesuai dengan format contoh 3 sebagaimana

tercantum

Lampiran

tidak

terpisahkan

pada

Kapal Bangunan

yang

merupakan

bagian

dalam
dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
(1)

Dalam hal terdapat
Baru

yang

rancang

telah

bangun,

perubahan
mendapatkan

Pengesahan

Pemilik Kapal atau

wajib menyampaikan

Gambar

Galangan

kembali permohonan

Kapal

Pengesahan

Gambar kepada Direktur Jenderal.
(2)

Pengajuan

Pengesahan

pada ayat (1) harus

Gambar sebagaimana

dilengkapi persyaratan

dengan rancangan Gambar Kapal terbaru.

dimaksud
dan disertai
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(3)

Perubahan

gambar

Rancang

dilakukan

Pemilik

Kapal

sebagaimana
masa

dimaksud

Pembangunan

beroperasi

dengan

keselamatan

Bangun
atau

Kapal

Galangan

yang
Kapal

pada ayat (1) dilakukan

dalam

Kapal

Kapal

tetap

sebelum

atau

memperhatikan

persyaratan

Kapal.

Pasal12
Tata cara Pengesahan

Gambar Rancang Bangun

Kapal Negara ditetapkan

Kapal bagi

Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengesahan Terhadap Gambar Rancang Bangun
Kapal Bangunan Lama

Pasal13
(1)

Kapal Bangunan
Rancang

Bangun

pengesahan
(2)

Lama wajib dilengkapi dengan gambar
Kapal

yang

telah

mendapatkan

dari Direktur Jenderal.

Gambar Rancang Bangun Kapal sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dibuat oleh Pemilik Kapal.
(3)

Pengesahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan terhadap:
a.

Kapal

telah

beroperasi

yang

belum

memiliki

dokumen Pengesahan Gambar Kapal;
b.

Kapal berganti bendera ke bendera Indonesia;

c.

Kapal berganti nama;

d.

dokumen

Pengesahan

Gambar

telah hilang/ rusak;

dan
e.
(4)

Kapal hasille1ang atau hibah.

Gambar

rancang

Bangunan

bangun

dan

Lama sebagaimana

sesuai dengan jenis, ukuran,

Lampiran

terpisahkan

dimaksud

pada

Kapal
ayat (1)

dan kriteria Gambar Kapal

sesuai dengan format contoh
dalam

perhitungan

1 sebagaimana

yang

merupakan

dari Peraturan

Menteri ini.

tercantum

bagian

tidak
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Pasal14
(1)

Pengesahan

Gambar Rancang Bangun

Lama sebagaimana
diajukan

dimaksud

permohonan

Kapal Bangunan

dalam

Pasal

oleh Pemohon

13 ayat (1)

kepada

Direktur

Jenderal.
(2)

Berdasarkan
ayat

(1)

permohonan
Direktur

kelengkapan

sebagaimana

Jenderal

persyaratan

dimaksud

melakukan

waktu

paling

diterima permohonan
(3)

Dalam

hal

persyaratan

(4)

verifikasi

permohonan

Pengesahan

Gambar Rancang Bangun Kapal Bangunan
jangka

lama

7 (tujuh)

Lama dalam

hari

kerja

berdasarkan

hasil

sebagaimana

verifikasi

dimaksud

kelengkapan

pada ayat (2) tidak

Direktur

pemberitahuan

untuk melengkapi persyaratan.

Jenderal

Pemohon harus menyampaikan
jangka

sejak

secara lengkap dan benar.

terpenuhi,

dalam

pada

waktu

7

diterimanya pemberitahuan

menyampaikan

kelengkapan

(tujuh)

hari

sebagaimana

persyaratan
kerja

sejak

dimaksud pada

ayat (3) diterima.
(5)

Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan
persyaratan

dalam jangka waktu sebagaimana

(4), permohonan
(6)

Dalam

hal

persyaratan

kelengkapan
pada ayat

dianggap batal.

berdasarkan

hasil

sebagaimana

verifikasi

dimaksud

terpenuhi,

Direktur

Jenderal

Pengesahan

Gambar Rancang Bangun

kelengkapan

pada

ayat

menerbitkan

(2)
surat

Kapal Bangunan

Lama.
(7)

Surat

Pengesahan

Bangunan

Gambar

Rancang

Lama sebagaimana

dimaksud

Bangun

pada ayat (6)

sesuai dengan format contoh 4 sebagaimana
dalam

Lampiran

terpisahkan

yang

merupakan

dari Peraturan

Menteri ini.

Kapal

tercantum

bagian

tidak
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Bagian Keempat
Pengesahan Terhadap Gambar Rancang Bangun Perombakan
Kapal
Pasal 15
(1) Perombakan Kapal wajib dilengkapi dengan perhitungan
dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya
sebelum Pengerjaan Kapal.
(2) Perhitungan dan gambar rancang bangun serta data
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat oleh PemilikKapal.
(3) Perhitungan dan gambar rancang bangun serta data
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
(4) Perombakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan terhadap:
a. ukuran utama Kapal;
b. kapasitas Kapal;
c. fungsi dari / atau jenis Kapal;
d. konstruksi lambung;
e. konstruksi bangunan atas Kapal;
f. tata letak dan susunan;
g. permesinan utama; dan / atau
h. perlengkapan di geladak Kapal.
(5) Perombakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan setelah mendapatkan Pengesahan Gambar
rancang

bangun

Perombakan

Kapal

dari

Direktur

Jenderal.
(6) Gambar rancang bangun dan perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis, ukuran, dan
kriteria Gambar Kapal sesuai dengan format contoh 1
sebagaimana
merupakan
Menteri ini.

tercantum

dalam

bagian tidak terpisahkan

Lampiran

yang

dari Peraturan
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Pasal 16
(1)

Pengesahan

Gambar rancang bangun Perombakan Kapal

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diajukan

permohonan

oleh

Pemilik

Kapal

kepada

Direktur

Jenderal.
(2)

Berdasarkan
ayat

(1),

permohonan
Direktur

kelengkapan
Gambar
jangka

sebagaimana

Jenderal

persyaratan

rancang
waktu

melakukan

Pengesahan

Perombakan

lama

pada

verifikasi

permohonan

bangun

paling

dimaksud

Kapal

7 (tujuh) hari

kerja

dalam
sejak

diterima permohonan secara lengkap dan benar.
(3)

Direktur Jenderal
menugaskan

sebagaimana

Pejabat

Pemeriksa

untuk melakukan pemeriksaan
(4)

Hasil pemeriksaan

dimaksucl pada ayat (2)
Keselamatan

Kapal

Kapal.

Kapal sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan pemeriksaan.
(5)

Laporan pemeriksaan

sebagaimana

(4)

format

seauai

tercantum

dengan

Dalam

contoh

5

hal

pada ayat

sebagaimana

dalam Lampiran yang merupakan

terpisahkan
(6)

dimaksud

bagian tidak

dari Peraturan Menteri ini.
berdasarkan

hasil

sebagaimana

dimaksud

pada

pemeriksaan

sebagaimana

memenuhi

verifikasi
ayat

dimaksud

persyaratan,

menyampaikan

(2)

kelengkapan
dan

pada ayat (4) tidak

Direktur

pemberitahuan

hasil

untuk

Jenderal
me1engkapi

persyaratan.
(7)

Pemilik

Kapal

persyaratan

harus

menyampaikan

dalam jangka

waktu

sejak diterimanya pemberitahuan

kelengkapan

7 (tujuh) hari

kerja

sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) diterima.
(8)

Dalam

hal

kelengkapan

Pemilik

Kapal

persyaratan

tidak
dalam

menyampaikan
jangka

waktu

sebagaimana pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
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(9)

Dalam

hal

persyaratan

berdasarkan

hasil

sebagaimana

dimaksud

hasil pemeriksaan
terpenuhi,

sebagaimana

Direktur

Pengesahan

dimaksud

Jenderal

(2) dan

pada ayat (4)

dimaksud

bangun

pada

surat

Lampiran yang merupakan

Kapal.

Perombakan

ayat

format contoh 6 sebagaimana

Peraturan

ayat

menerbitkan

Gambar rancang

sebagaimana

dengan

pada

kelengkapan

Gambar rancang bangun Perombakan

(10) Surat Pengesahan
Kapal

verifikasi

(9) sesuai

tercantum

dalam

bagian tidak terpisahkan

dari

Menteri ini.

Pasal 17
Pemilik

Kapal

pengesahan

rancang

memberitahukan
dibangun
contoh

untuk
3

yang

mengajukan

bangun

Perombakan

kepada

Syahbandar

mendapatkan

sebagaimana

merupakan

akan

permohonan
Kapal

di

lokasi

surat pengantar

tercantum

bagian tidak terpisahkan

dalam

wajib
Kapal

sesuai format

Lampiran

dari Peraturan

yang

Menteri

mi.

Pasal18
(1) Kapal yang dirancang, dibangun dan difungsikan sebagai
Kapal

landing

craft

tank

(LeT)

yang

dilakukan

Perombakan fungsi atau jenis menjadi Kapal penumpang
wajib memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
a.

berumur tidak lebih 5 (lima)tahun;

b.

Kapal diklas-kan sejak awal pembangunan Kapal;

c.

kekuatan konstruksi, permesinan, dan listrik telah
mendapat persetujuan dari Badan Klasifikasi;

d.

perhitungan

stabilitas

utuh,

stabilitas

bocor,

kekuatan memanjang dan beban geladak yang telah
mendapat pengesahan dari Badan Klasifikasi;
e.

hanya

beroperasi

di

dalam

daerah

pelayaran

terbatas; dan
f.

persyaratan keselamatan sebagai Kapal penumpang
terpenuhi.
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(2) Kapal landing craft tank (LeT) yang telah mendapatkan
pengesahan perombakan fungsi atau jenis Kapal menjadi
Kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya difungsikan dan beroperasi selama 5 (lima) tahun
sejak diberikan Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal.
Pasal19
Dokumen atau sertifikat Kapal wajib dilakukan penyesuaian
terhadap

Kapal

yang

telah

mendapatkan

pengesahan

perombakan yang menyebabkan perubahan data Kapal dalam
dokumen atau sertifikat Kapal sebelumnya.
Bagian Kelima
Pengesahan Terhadap Perlengkapan Keselamatan Jiwa,
Pencegahan Kebakaran Kapal, Sistem Evakuasi, dan Instalasi
Pemadam/ Pencegahan Kebakaran Tetap
Pasal 20
(1) Kapal harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem:
a.

peralatan keselamatan jiwa;

b.

pencegahan kebakaran Kapal;

c.

sistem evakuasi; dan

d.

instalasi

pemadam

atau

pencegahan

kebakaran

tetap,
sesuai dengan jenis dan ukuran serta daerah pelayaran
sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan

peraturan

perundang-undangan atau ketentuan Internasional.
(2) Peralatan dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dituangkan

dalam

gambar

rencana

peralatan

keselamatan jiwa, pencegahan kebakaran Kapal, sistem
evakuasi, atau

instalasi

pemadam

atau

pencegahan

kebakaran tetap termasuk tata letak, jumlah, dan jenis
peralatan.
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(3) Gambar rencana peralatan keselamatan jiwa, pencegahan
kebakaran

Kapal,

pemadam

atau

sistem

evakuasi,

pencegahan

atau

instalasi

kebakaran

tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib mendapatkan
pengesahan dari Direktur J enderal.
Pasal21
(1) Gambar rencana peralatan keselamatan jiwa, pencegahan
kebakaran

Kapal,

sistem

evakuasi,

atau

instalasi

pemadam atau pencegahan kebakaran tetap untuk Kapal
dengan ukuran panjang seluruhnya 24 m (dua puluh
empat meter) atau lebih harus menggunakan simbol dan
warna sesuai ketentuan Internasional.
(2) Penggunaan simbol dan warna pada gambar rencana
peralatan

keselamatan

jiwa,

pencegahan

kebakaran

Kapal, sistem evakuasi, atau instalasi pemadam atau
pencegahan kebakaran

tetap

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dikecualikan terhadap Kapal Tradisional.
Pasal22
(1) Gambar rencana peralatan keselamatan jiwa, pencegahan
kebakaran

Kapal,

pemadam

atau

sistem

evakuasi,

pencegahan

atau

kebakaran

instalasi
tetap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diajukan
permohonan

oleh

Pemilik Kapal

kepada

Direktur

Jenderal.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

Direktur

Jenderal

melakukan

verifikasi

kelengkapan atas persyaratan permohonan Pengesahan
Gambar rencana

keselamatan

dan/ atau

pencegahan

kebakaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan
benar.
(3) Dalam hal berdasarkan
dimaksud
Jenderal

pada

ayat

hasil verifikasi sebagaimana

(2) tidak

menyampaikan

melengkapi persyaratan.

terpenuhi,

Direktur

pemberitahuan

untuk
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(4) Pemilik

Kapal

harus

menyampaikan

kelengkapan

persyaratan dalam jangka waktu 5 (lima)hari kerja sejak
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)diterima.
(5) Dalam

hal

Pemilik

kelengkapan
sebagaimana

Kapal

persyaratan
dimaksud

tidak

menyampaikan

dalam

pada

ayat

jangka

waktu

(4), permohonan

dianggap batal.
(6) Dalam hal berdasarkan
persyaratan
terpenuhi,

hasil verifikasi kelengkapan

sebagaimana
Direktur

dimaksud

Jenderal

pada

ayat

menerbitkan

(2)

surat

Pengesahan Gambar rencana peralatan keselamatan jiwa,
pencegahan kebakaran

Kapal, sistem evakuasi, atau

instalasi pemadam atau pencegahan kebakaran tetap.
(7) Surat

Pengesahan

Gambar

rencana

peralatan

keselamatan jiwa, pencegahan kebakaran Kapal, sistem
evakuasi, atau

instalasi pemadam atau

pencegahan

kebakaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sesuai dengan format contoh 7 sebagaimana tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal23
Gambar rencana peralatan keselamatan jrwa, pencegahan
kebakaran Kapal, sistem evakuasi, atau instalasi pemadam
atau

pencegahan kebakaran

tetap yang telah disahkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) harus
dipasang di ruangan atau lokasi di Kapal yang dapat di lihat
jelas oleh awak Kapal danjatau penumpang.

-20-

Bagian Keenam
Pengesahan Terhadap Pedoman Pengamanan Muatan
(Cargo Securing Manual)

Pasal 24
(1) Kapal dengan ukuran GT 500 (lima ratus grosse tonnage)
ke atas yang mengangkut peti kemas wajib mempunyai
pedoman pengamanan muatan (cargo securing manual)
yang mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
(2) Pengamanan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.

jenis peralatan pengaman tetap atau portable;

b.

ketersediaan peralatan dalam jumlah yang cukup;

c.

sesuai dengan jenis muatan;

d.

memilikimaterial dan kekuatan yang memadai;

e.

memiliki beban pengaman maksimum;

f.

diberikan tanda petunjuk;

g.

mudah pengoperasian dan penggunaannya; dan

h.

dilakukan perawatan.

(3) Pedoman pengamanan muatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)paling sedikit memuat:
a.

gambar rencana umum;

b.

gambar rencana penataan kargo atau peti kemas;

c.

instruksi

umum

untuk

penumpukan

dan

pengamanan kargo atau peti kemas termasuk alat
pengaman (pengunci, alat pengencang ikatan) yang
dapat dilakukan secara manual atau dengan tenaga
mesin;
d.

detail gambar dan jenis peralatan pengamanan tetap
(fixed securing devices) dan lokasinya;

e.

penempatan peralatan pengamanan jinjing (portable
securing devices);

f.

maksimum sudut rolling dan tinggi metasentra; dan

g.

perhitungan kekuatan pengikatan (lashing).

-21-

Pasal 25
(1)

Pengesahan

pedoman

pengamanan

(cargo

muatan

securing manual) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (1) diajukan permohonan oleh Pemilik Kapal kepada
Direktur Jenderal.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

Direktur

kelengkapan

Jenderal

persyaratan

me1akukan

permohonan

verifikasi

pengesahan

pedoman pengamanan muatan (cargo securing manual)
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap dan benar.
(3) Dalam hal berdasarkan

hasil verifikasi kelengkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terpenuhi,

Direktur

Jenderal

menyampaikan

pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.
(4) Pemilik

Kapal

harus

menyampaikan

kelengkapan

persyaratan dalam jangka waktu 5 (lima)hari kerja sejak
diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3)diterima.
(5) Dalam

hal

kelengkapan

Pemilik

Kapal

persyaratan

tidak

dalam

menyampaikan
jangka

waktu

sebagaimana pada ayat (4),permohonan dianggap batal.
(6) Dalam hal
persyaratan

berdasarkan

hasil verifikasi kelengkapan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan pengesahan
pedoman pengamanan muatan (cargosecuring manual).
(7) Pengesahan

pedoman

pengamanan

muatan

(cargo

securing manual) sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

sesuai dengan format contoh 8 sebagaimana tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 26
Pedoman pengamanan muatan (cargo securing manual) yang
telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(6) harus disimpan di atas Kapal untuk dapat digunakan oleh
awak Kapal pada saat pemuatan.
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Bagian Ketujuh
Pengesahan Terhadap Perhitungan

Stabilitas Kapal

Pasal 27
(1)

Kapal dengan jenis dan ukuran

tertentu

dengan

stabilitas

buku

mendapatkan
(2)

Pelaksanaan

perhitungan

pengesahan
pengesahan

Kapal dilaksanakan
undangan

wajib dilengkapi
Kapal

yang

dari Direktur J enderal.
terhadap

perhitungan

sesuai dengan peraturan

stabilitas

perundang-

bidang pelayaran.

BABIV
PEMBANGUNANDAN PENGERJAAN KAPAL

Bagian Kesatu
Pembangunan

Kapal

Pasal 28
(1)

Pembangunan

Kapal dilaksanakan

dalam negeri yang memenuhi

di Galangan

persyaratan

Kapal

dari instansi

yang berwenang di bidang perindustrian.
(2)

Penentuan

awal proses Pembangunan

Kapal ditentukan

dari:
a.

Peletakan Lunas (Keel Laying); atau

b.

material yang telah terpasang paling sedikit 50 (lima
puluh) ton atau 1% (satu persen) dari estimasi berat
seluruh material struktur Kapal.

(3) Penentuan material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dipilih hasil yang terkecil.
(4) Peletakan Lunas (Keel Laying) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a harus memiliki konstruksi kuat
sebagai penopang utama kekuatan struktur tengah Kapal
yang membujur sepanjang bagian bawah lambung Kapal.
(5) Penentuan akhir proses Pembangunan Kapal ditentukan
melalui pelaksanaan serah terima dari Galangan Kapal
kepada Pemilik Kapal.
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(6) Rencana Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus memenuhi:
a.

pembuatan dan penyiapan gambar rancang bangun
beserta data kelengkapannya dan perhitungannya;
dan

b.

pemberitahuan rencana Pembangunan Kapal kepada
Syahbandar setempat.

(7) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.

kesesuaian dengan gambar rancang bangun yang
telah mendapatkan pengesahan;

b.

pemenuhan keselamatan konstruksi;

c.

pencegahan bahaya kebakaran;

d.

pencegahan bahaya kecelakaan bagi pekerja;

e.

pencegahan pencemaran;

f.

pengawasan

dari

Syahbandar

dan/ atau

Badan

Klasifikasi;dan
g.

pemberitahuan kepada Syahbandar dan/ atau Badan
Klasifikasi apabila

terdapat

perubahan

rancang

bangun.
(8) Dalam hal Kapal tidak selesai dibangun, Pemilik Kapal
atau

Galangan

Kapal

wajib

melaporkan

Syahbandar disertai dengan alasan

kepada

tidak selesainya

Pembangunan Kapal.
Pasal 29
(1) Kegiatan pengelasan pada

konstruksi

lambung dan

bangunan Kapal harus dilakukan untuk

pemenuhan

keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (7)huruf b.
(2) Kegiatan pengelasan pada

konstruksi

lambung dan

bangunan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan:
a.

kampus las rata menyeluruh dipermukaan;

b.

tidak ada porositas (sifat merembes);

c.

tidak ada retak;

d.

tidak berlubang;
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e.

deformasi akibat pengelasan; dan

f.

penembusan tidak menyeluruh.
Bagian Kedua
Pengerjaan Kapal
Pasal 30

(1) Pengerjaan Kapal meliputi:
a.

Perombakan Kapal;

b.

Perbaikan Kapal; danj atau

c.

Perawatan Kapal.

(2) Pengerjaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

dengan

mempertimbangkan

pencegahan

terhadap:
a.

timbulnya bahaya kebakaran;

b.

timbulkan

bahaya

kecelakaan

bagi

pekerja;

danjatau
c.

timbulnya pencemaran.

(3) Pengerjaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilaporkan kepada Syahbandar danjatau

Badan

Klasifikasiuntuk dilakukan pengawasan.
Pasa131
(1) Perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemilik Kapal
untuk mengembalikan kondisi Kelaiklautan Kapal.
(2) Perawatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1)huruf c wajib dilakukan oleh PemilikKapal untuk
mempertahankan

kondisi Kelaiklautan Kapal secara

berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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BABV
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
ATAUPEROMBAKAN
KAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
(1)

Setelah mendapat Pengesahan Gambar Rancang Bangun
Kapal Bangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasa19 ayat (6) dan Pengesahan Gambar rancang bangun
Perombakan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (9), Pemilik Kapal atau Galangan Kapal wajib
menyampaikan dokumen Pengesahan Gambar kepada
Syahbandar setempat dan Zatau Badan Klasifikasi untuk
dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan oleh:
a.

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal pada aspek
statutoria;

b.

dan

Surveyor Badan Klasifikasi yang diakui pada aspek:
1.

kekuatan struktur;

2.

konstruksi;

3.

permesinan; dan

4.

perlistrikan.
Pasal 33

(1)

Pejabat

Pemeriksa

dimaksud

Keselamatan

Kapal

sebagaimana

dalam Pasal 32 ayat (2) huruf

a harus

membuat laporan pengawasan kepada Syahbandar.
(2) Hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

menjadi bahan

pelaporan oleh Syahbandar

kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal melaksanakan uji petik dan monitoring
Pembangunan Kapal atau Perombakan Kapal terhadap
hasillaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(4) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai

dengan

format

contoh

9

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Tata cara pengawasan terhadap Pembangunan Kapal
atau Perombakan Kapal yang dilakukan di galangan luar
negeri ditetapkan Direktur Jenderal.
Pasal34
Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian
antara

Pengesahan

Gambar

rancang

bangun

dengan

pelaksanaan pembangunan atau perombakan, Pemilik Kapal
atau

Galangan

Kapal

wajib

mengajukan

penyesuaian

Pengesahan Gambar kepada Direktur Jenderal.
Pasal 35
Dalam hal Kapal yang dibangun di wilayah kerja Syahbandar
setempat

tidak

terdapat

Pejabat Pemeriksa Keselamatan

Kapal, Syahbandar dapat meminta bantuan Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal pada Syahbandar terdekat.
Bagian Kedua
Pengawasan Pembangunan dan Perombakan Kapal
Paragraf 1
Umum
Pasal36
(1) Kegiatan

pengawasan

Pembangunan

Kapal

Perombakan Kapal meliputi:
a.

Peletakan Lunas (keeZZaying);

b.

pembangunan konstruksi bangunan Kapal;

c.

kesesuaian gambar dengan kondisi fisik Kapal;

d.

pemasangan dan uji coba perlengkapan Kapal;

e.

peluncuran Kapal;

f.

uji stabilitas Kapal; dan

g.

uji coba berlayar (sea trian.

dan
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(2)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) huruf

a, huruf d, dan huruf e, dikecualikan untuk Perombakan
Kapal.
Paragraf 2
Peletakan Lunas
Pasal 37
(1)

Pengawasan Peletakan Lunas (Keel Laying) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dituangkan
dalam berita acara pengawasan.

(2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan format Contoh 10 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 3
Pembangunan Konstruksi Bangunan Kapal
Pasa138
(1)

Pengawasan pembangunan konstruksi bangunan Kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b
meliputi:
a.

fabrikasi (fabrication);

b.

perakitan (assembly); dan

c.

penyambungan (erection).

(2) Pembangunan konstruksi bangunan Kapal sebagaimana
dimaksud
struktur,

pada

ayat

konstruksi,

(1)

harus

memiliki kekuatan

dan kekedapan yang memenuhi

ketentuan Badan Klasifikasi (bagi Kapal masuk klas) atau
ketentuan standar Kapal non konvensi.
Paragraf 4
Pemasangan dan Uji Coba Perlengkapan Kapal
Pasa139
Pemasangan dan uji coba perlengkapan Kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d meliputi:
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a.

instalasi permesinan utama dan permesinan bantu;

b.

instalasi perlistrikan;

c.

perlengkapan geladak;

d.

perlengkapan tangki;

e.

perlengkapan bangunan atas dan akomodasi;

f.

perlengkapan penerangan;

g.

peralatan keselamatan jiwa;

h.

peralatan pencegah kebakaran; dan

1.

peralatan navigasi dan radio komunikasi.
Paragraf 5
Peluncuran Kapal
Pasal40

(1) Peluncuran Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1)huruf e harus memenuhi:
a.

perhitungan

dan

analisa

yang

dilakukan

oleh

Galangan Kapal meliputi:
1. personil;
2.

perlengkapan;

3.

metode peluncuran yang digunakan; dan

4.

peralatan pendukungnya;

b.

lambung dan bangunan atas sudah terpasang;

c.

pekerjaan di bawah garis air dari lambung Kapal
harus selesai dan disetujui oleh Badan Klasifikasi;

d.

katup yang berhubungan luar lambung Kapal harus
tertutup;

e.

kemudi dan Peralatan di Kapal dipastikan tidak
mudah bergerak;

f.

peralatan komunikasi antara Kapal dan darat; dan

g.

peralatan pencegah kebakaran agar tersedia.

(2) Peluncuran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara Peluncuran Kapal.
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(3)

Berita acara

Peluncuran

Kapal sebagaimana

pada

(2)

dengan

ayat

sebagaimana
merupakan

sesuai
tercantum

bagian

tidak

format

dimaksud
Contoh

dalam

Lampiran

terpisahkan

dari

11
yang

Peraturan

Menteri ini.

Paragraf 6
Uji Stabilitas Kapal

Pasa141
(1)

Pelaksanaan
Pasal

uji stabilitas

36 ayat

(1) huruf

sebagaimana
f mempunyai

dimaksud

dalam

2 (dua) metode

yaitu:
a.

uji kemiringan Kapal (inclining test); atau

b.

uji sarat Kapalj draft survey (lightweight survey).

(2) Pelaksanaan

uji stabilitas Kapal dilaksanakan

dengan ketentuan

peraturan

sesuai

perundang-undangan

di

bidang pelayaran.
(3) Pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan uji stabilitas
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam

contoh

12

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Paragraf 7
Uji Coba Berlayar (Sea Trial)
Pasal42
(1) Uji coba berlayar (sea trial) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf g dilakukan untuk memperoleh
informasi terhadap kinerja manuver, kondisi stabilitas
Kapal, fungsi perlengkapan, dan daya tahan permesinan.
(2) Uji coba berlayar (sea trial) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan terhadap Kapal barang ukuran
panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih dan
Kapal penumpang ukuran
meter) atau lebih.

panjang 20 m (dua puluh
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(3) Uji coba berlayar (sea trial) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diawasi oleh Syahbandar setempat dan/ atau
Badan Klasifikasi.
(4) Uji coba berlayar (sea trial) terhadap Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang memiliki mesin penggerak
sendiri dilaksanakan pada saat selesai:
a.

Pembangunan Kapal dan sebelum beroperasi; atau

b.

Perombakan Kapal pada konstruksi/permesinan dan
sebelum beroperasi.
Pasal 43

(1) Pelaksanaan uji coba berlayar (sea trial) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)paling sedikit meliputi:
a.

uji kecepatan (speed test) untuk

semua ukuran

Kapal;
b.

uji putaran melingkar kanan dan kiri (turning cycle)
untuk semua ukuran Kapal;

c.

uji olah gerak zig zag (Z-manuver test) untuk semua
ukuran Kapal;

d.

uji maju mundur dan berhenti (crash stop astern and
ahead test) untuk ukuran GT 500 (lima ratus gross
tonnage) atau lebih;

e.

percobaan inertia (stopping test) untuk ukuran GT
1000 (seribu gross tonnage) atau lebih;

f.

percobaan

mundur

(reversing

trial

test)

untuk

ukuran GT 1000 (seribu gross tonnage) atau lebih;
g.

uji gerak spiral (spiral test) untuk ukuran GT 1000
(seribu gross tonnage) atau lebih;

h.

uji gerakan melingkar (williamson turn test) untuk
ukuran GT500 (lima ratus gross tonnage) atau lebih;

1.

uji sistem kemudi (steering gear test) untuk semua
ukuran Kapal;

J.

uji peralatan navigasi dan radio komunikasi untuk
semua ukuran Kapal;

k.

pengujian pemadaman tenaga listrik (black out test)
untuk semua ukuran Kapal;
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1.

berlayar (endurance test) untuk

pengujian ketahanan

semua ukuran Kapal;
m.

pengujian jangkar

(anchoring

test) untuk

semua

ukuran Kapal; dan
n.

pengujian tingkat kebisingan (noise level test) dan
getaran (vibration) untuk Kapal lebih dari GT 1600
(seribu enam ratus gross tonnage).

(2) Pemilik

Kapal

atau

Galangan

Kapal

wajib

memberitahukan kepada Syahbandar setempat sebelum
pelaksanaan

uji coba berlayar (sea trials sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
Pasal44
(1) Pemilik Kapal atau
laporan

pelaksanaan

Galangan Kapal harus
setelah

dilaksanakan

membuat
UJI

coba

berlayar (sea trials sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (3).
(2) Uji coba berlayar (sea trials sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara uji coba berlayar
(sea trian dengan dibubuhi tandatangan:

a. Pemilik Kapal;
b. pihak Galangan Kapal;
c. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; dan
d. surveyor Badan Klasifikasi bagi Kapal masuk klas.
(3) Berita acara uji coba berlayar (sea trials sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format Contoh 13
sebagaimana
merupakan

tercantum
bagian tidak

dalam
terpisahkan

Lampiran

yang

dari Peraturan

Menteri ini.
Pasal 45
Pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan uji coba berlayar
(sea trials sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

sesuai dengan format contoh

14 sebagaimana

tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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BABVI
SERAHTERIMAKAPAL
Pasal46
(1) Kapal yang telah selesai dibangun,

dilakukan

Serah

Terima Kapal dari Galangan Kapal kepada Pemilik Kapal.
(2) Serah Terima Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diterbitkan sertifikat pembangun (builder certificate)
oleh Galangan Kapal dan diketahui _oleh Syahbandar
setempat.
(3) Sertifikat pembangun

(builder certificate) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat:
a.

nama Kapal dan/ atau nomor lambung;

b.

nama Pemilik Kapal dan alamat;

c.

jenis dan material;

d.

ukuran utama Kapal;

e.

jumlah dan daya mesin;

f.

tahun peletakan lunas;

g.

tahun peluncuran Kapal;

h.

nama Galangan Kapal dan alamat; dan

1.

nama pihak dan jabatan penandatangan.
BABVII

SISTEMDATADANINFORMASIPEMBANGUNAN
KAPAL
Pasal47
(1) Sistem informasi bidang Pengesahan Gambar Rancang
Bangun Kapal, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
Pembangunan

Kapal

serta

Pengerjaan

Kapal

dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan perumusan kebijakan.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

pengumpulan dan pengolahan data;

b.

penganalisisan;

c.

penyimpanan;

d.

penyajian; dan
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e.
(3)

penyebaran data dan informasi.

Sistem informasi
Bangun

bidang Pengesahan

Kapal, pelaksanaan

Pembangunan

Gambar

dan pengawasan

Rancang
terhadap

Kapal serta Pengerjaan Kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.

nama Kapal dan/ atau nomor lambung;

b.

jenis Kapal dan bahan Kapal;

c.

rancangan ukuran utama;

d.

nama Pemilik Kapal;

e.

nama dan alamat Galangan Kapal;

f.

tahun pembangunan;

g.

surat Pengesahan

Gambar dan nomor pengesahan;

dan
h.

gambar general arrangement.

BABVIn
SANKS
I ADMINISTRATIF
Pasal48
(1) Pemilik Kapal atau

Galangan Kapal yang melanggar

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1),
Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19,
Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28 ayat (8), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32
ayat (1),Pasal 34, Pasal 42 ayat (2),dan Pasal 43 ayat (2),
Pasal 46 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara Pembangunan Kapal atau
Pengerjaan Kapal; dan/ atau

c.

pencabutan Pengesahan Gambar rancang bangun.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut
untuk jangka waktu masing-masing 12 (dua belas) hari
kerja oleh Syahbandar setempat.
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(3) Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah
berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga,
dikenai

sanksi

administratif

berupa

penghentian

sementara Pembangunan Kapal atau Pengerjaan Kapal
oleh Syahbandar setempat sampai dengan dipenuhinya
kewajibannya yang disampaikan tertulis kepada Pemilik
Kapal atau Galangan Kapal untuk jangka waktu 12 (dua
belas) hari kerja.
(4) Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah
berakhirnya

jangka

sebagaimana

waktu

dimaksud

penghentian

pada

ayat

(3)

sementara
Pengesahan

Gambar rancang bangun dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
(5)

Syahbandar

melaporkan

secara

tertulis

pelaksanaan

sanksi administratif kepada Direktur Jenderal.
BABIX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal49
(1) Dokumen Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal,
rencana

pengesahan

pencegahan
instalasi
pedoman

peralatan

kebakaran

jrwa,

Kapal, sistem evakuasi, dan

pemadamjpencegahan
pengamanan

keselamatan
kebakaran

muatan

dan

tetap dan
perhitungan

stabilitas Kapal, tidak berlaku apabila:
a.

Kapal ditutuh;

b.

Kapal ganti bendera;

c.

Kapal ganti nama;

d.

Kapal tenggelam atau hilang;

e.

Kapal mengalami
mengakibatkan

perombakan Kapal
perubahan

konstruksi

yang
Kapal,

ukuran utama Kapal, fungsi, atau jenis Kapal;
f.

Gambar Kapal tidak sesuai dengan kondisi fisik
Kapal; danj atau

g.

Kapalle1ang atau hibah.
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(2)

Dokumen Pengesahan

Gambar Rancang Bangun

pengesahan

rencana

peralatan

pencegahan

kebakaran

Kapal,

instalasi

pengamanan

sistem

data

evakuasi,

kebakaran

muatan

stabilitas Kapal dinyatakan
a.

keselamatan

pemadarrr/pencegahan

pedoman

Kapal,

dan

tetap

jrwa,
dan
dan

perhitungan

batal, apabila:

yang digunakan

untuk

penerbitan

dokumen

ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
b.

diperoleh

secara

dipergunakan
c.

sah

dan/ atau

sesuai peruntukannya;

pembangunan
dilanjutkan

tidak

atau

Perombakan

tidak

atau
Kapal

tidak

tidak dipergunakan

untuk

atau tidak selesai.
Pasal50

(1)

Peraturan

ini tidak berlaku untuk:

a.

Kapal perang;

b.

Kapal Negara, sepanjang
kegiatan niaga;

c.

Kapal dengan panjang keseluruhan

kurang dari 10

m (sepuluh meter) atau di bawah GT 7 (tujuh gross
tonnage).

(2) Dalam hal Kapal dengan panjang keseluruhan kurang
dari 10 m (sepuluh meter) atau di bawah GT 7 (tujuh
gross tonnage), atas

permintaan Pemilik Kapal dapat

dilakukan Pengesahan Gambar tanpa mengikuti kaidah
gambar teknik.
(3) Dalam hal Kapal Tradisional jenis Kapal penangkap ikan
dengan ukuran panjang 10 m (sepuluh meter) sampai
dengan 15 m (lima belas meter), dapat menggunakan
gambar sederhana (sketsa).
Pasal 51
Tata

cara

dan

petunjuk

teknis

verifikasi kelengkapan

persyaratan dan pemeriksaan gambar Rancang Bangun Kapal
ditetapkan Direktur Jenderal.
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Pasal 52
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a.

Kapal yang

telah

beroperasi

dan

belum

memiliki

dokumen Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal,
rencana

pengesahan

peralatan

pencegahan kebakaran

keselamatan

jrwa,

Kapal, sistem evakuasi, dan

instalasi pemadam atau pencegahan kebakaran tetap,
pedoman

pengamanan

muatan

dan

perhitungan

stabilitas Kapal harus menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan

Menteri ini paling lama

1 (satu) tahun

terhitung sejak tanggal diundangkan;
b.

Kapal dalam proses pembangunan atau perombakan
yang belum mendapatkan Pengesahan Gambar Rancang
Bangun Kapal sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
untuk

menyesuaikan

dengan

ketentuan

Peraturan

Menteri ini.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54
Perizinan berusaha di bidang Pengesahan Gambar Rancang
Bangun Kapal dilaksanakan
perundang-undangan

dengan ketentuan

peraturan

di bidang penyelenggaraan perizinan

berusaha berbasis risiko.

•

Pasal 55
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar

setiap

orang

I

mengetahuinya,

I

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

I

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

I

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

I

MENTERIPERHUBUNGAN
I

REPUBLIK INDONESIA

I

ttd.

I

BUOi KARY A SU MADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

I

DIREKTUR JENDERAL

I

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

j

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
I

ttd.
I

WIDODO EKATJAHJANA
I

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 696

I

Salinan sesuai dengan aslinya

I

I

I

I

I

I
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PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 54 TAHUN 2021
PENGESAHAN GAMBAR RANCANG
BANGUN KAPAL, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENGERJAAN KAPAL

Contoh 1
JENIS, UKURAN, DAN KRITERIA GAMBAR KAPAL YANG HARUS DIAJUKAN
UNTUK PENGESAHAN GAMBAR
A.

PERSYARATAN
Ketentuan Gambar Kapal harus memenuhi kelengkapan dan
persyaratan sebagai berikut:
1. ukuran kertas gambar Rancang Bangun minimal A2;
2. gambar Rancang Bangun harus dapat terbaca dengan jelas;
3. merupakan gambar asli bukan hasil pembesaran atau pengecilan
(repro);
4. bahasa dan tulisan yang digunakan yaitu bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris;
5. penggunaan skala, teknik gambar, dan informasi dalam
komunikasi gambar harus mengikuti standar yang lazim
digunakan pada bidang Rancang Bangun;
6. mencantumkan daerah pelayaran Kapal, ukuran utama Kapal,
daya mesin induk, dan material utama Kapal;
7. mencantumkan jenis, tipe, dan fungsi kapal disertai dengan
kapasitas muatan atau jumlah penumpang dan jumlah crew
Kapal;
8. mencantumkan jumlah pelayar;
9. memiliki kepala gambar yang terlatak di sudut kanan bawah dan
setidaknya berisi:
a. judul atau nama gambar;
b. nama Kapal dan/atau nomor pembangunan (hull number);
c.
tahun pembuatan gambar;
d. skala gambar;
e.
lokasi galangan Kapal;
f.
nama pemilik Kapal dan/atau perusahaan atau galangan
Kapal; dan
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nama jelas serta tanda tangan dari yang menggambar dan
yang menyetujui Gambar Kapal dari perusahaan pemilik
Kapal atau galangan Kapal.
10. gambar fire control & safety plan harus menggunakan simbol dan
warna
sesuai
dengan
ketentuan
International
Maritime
Organization (IMO).
B.

KRITERIA GAMBAR KAPAL
1. Rencana Garis (Lines Plan)
Gambar harus menampakkan:
a. penampang garis tampak melintang yang menunjukkan
bentuk lambung tiap gading atau tiap seksi;
b. penampang garis tampak sisi yang menunjukkan bentuk
lambung tiap irisan; dan
c.
penampang garis tampak atas yang menunjukkan bentuk
lambung yang dilihat tiap garis air.
Data yang harus ditampilkan:
a. penomoran gading dan jarak gading; dan
b. tabel tiap titik koordinat.
2.

Rencana Umum (General Arrangement)
Gambar harus menampakkan:
a. pengaturan ruangan atau tangki pada Kapal tampak
samping;
b. pengaturan ruangan atau tangki pada Kapal tampak atas;
c.
penampang pada alas (bottom);
d. penampang pada alas dalam (inner bottom), jika ada;
e.
penampang pada geladak utama, geladak kedua, poop deck,
boat deck, navigation deck, dan top deck (jika ada);
f.
penempatan peralatan permesinan geladak (deck) dan
peralatan navigasi;
g.
pintu dan bukaan-bukaan pada masing-masing geladak; dan
h. letak tangga naik dan turun baik yang utama maupun yang
darurat (emergency exit).
Data yang harus ditampilkan:
a. ukuran utama Kapal (meliputi panjang seluruhnya (LOA),
panjang antara garis tegak (LBP/LPP), lebar Kapal (B),
tinggi/dalam Kapal (H), sarat Kapal (t), daya mesin induk
(main engine), dan kecepatan Kapal;
b. jumlah awak Kapal, jumlah penumpang, dan/atau berat total
muatan;
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d.
3.

daerah pelayaran Kapal; dan
penomoran gading-gading dan jarak antar gading.

Rencana Konstruksi (Construction Profile)
Gambar harus menampakkan:
a. gambar konstruksi Kapal tampak samping;
b. gambar penampang konstruksi tampak atas meliputi:
1) penampang konstruksi pada alas (bottom plan); dan
2) penampang pada geladak: main deck, second deck, poop
deck, poop deck, boat deck, navigation deck, dan top deck
(deck plan).
Data yang harus ditampilkan:
a. pada gambar tampak samping (gambar menampakan seluruh
profil yang tampak samping sepanjang Kapal beserta
bangunan atasnya, jika ada)
1) penomoran gading dan jarak gading; dan
2) ukuran gading kecil, ukuran gading besar, ukuran senta
sisi, dan ukuran konstruksi lainnya;
b.

pada gambar tampak atas
1) penampang konstruksi pada alas dan alas dalam, jika
ada
a) ukuran tebal alas (bottom) dan tebal alas dalam
(inner bottom);
b) ukuran profil pembujur alas (bottom longitudinal),
pembujur alas dalam (inner bottom longitudinal);
c)
ukuran profil gading alas dan gading balik (bottom
transverse);
d) ukuran profil penumpu tengah (center girder),
penumpung
samping
(side
girder)
system
memanjang (longitudinal framing system).tebal
center/side girder juga floor; dan
e)
ukuran strut, jika ada.
2)

4.

penampang pada geladak
a) ukuran dan jarak penegar dan penumpu geladak
(beam dan web beam);
b) tebal pelat geladak; dan
c)
ukuran bukaan pada geladak, jika ada.

Penampang Melintang (Midship Section)
Gambar harus menampakkan:
a. penampang melintang untuk gading kecil dan gading besar
pada ruang muat; dan
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penampang melintang untuk gading kecil dan gading besar
untuk ruang mesin dan/atau bangunan atas.

Data yang harus ditampilkan meliputi:
a. tebal pelat lunas (keel plate), pelat alas (bottom plate), pelat
sisi (side plate) sampai pelat sisi bangunan atas;
b. tebal seluruh pelat geladak yang ada juga pelat alas dalam
(inner bottom plate), jika ada;
c.
tebal penumpu tengah (center girder) dan penumpu samping
(side girder);
d. ukuran penegar atau penumpu alas dan alas dalam;
e.
ukuran pondasi mesin (engine girder) dan engine top plat
(pada penampang kamar mesin );
f.
ukuran gading dan gading besar (frame & web frame);
g.
ukuran tiang (pillar) jika ada;
h. ukuran penegar (beam), penumpu (web beam) juga deck
girder; dan
i.
ukuran bracket jika ada.
5.

Penampang sekat (bulkhead construction)
Gambar harus menampakkan:
Seluruh penampang sekat yang ada pada Kapal (baik memanjang
atau melintang).
Data yang ditampilkan pada gambar meliputi:
a. nomor frame letak dari sekat;
b. tebal sekat dan ukuran profil-profil penegar atau penumpu
sekat;
c.
jarak antar penegar atau penumpu sekat;
d. ukuran profil senta jika ada; dan
e.
ukuran bracket jika ada.

6.

Bukaan Kulit (Shell Expansion)
Gambar harus menampakkan:
Gambar dari lambung Kapal (mulai dari pelat alas sampai pelat
sisi atas) yang digambarkan secara mendatar yang dilengkapi
lajur-lajur pelatnya.
Data yang ditampilkan pada gambar meliputi:
a. penomoran gading-gading; dan
b. tebal pelat pada masing-masing lajur.

7.

Permesinan, Perpipaan, dan Kelistrikan
a. Propolusion System
1) main engine & gear box;
2) shafting system; dan
3) propeller;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

starting system (compresor, air receivers);
fuel oil system (fot, dot, fuel oil pump);
cooling system (cooler, cooling pump, change over);
bilge & ballast system (bilge pump, suction, sdnrv);
sw. general service system (gs pump, sea chest);
steering gear system (hyd.pump. stopper, angle indct);
cargo & striping system (cargo pump, stripping, cot,slop tank);
fire extinguishing system (fire pump, fire fighting);
sanitary system (fw, sw, sewage); dan
electrical installation.

8.

Lampu navigasi (Lighting Arrangement)
Gambar harus menampakkan:
a. tata susunan lampu navigasi; dan
b. sudut dan daya pancar masing–masing lampu navigasi
(lampu tiang utama, lampu buritan, lampu jangkar, lampu
sisi kanan, dan lampu sisi kiri).

9.

Gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran (safety
& fire control plan)
Gambar harus menampakkan (sesuai dengan gambar rencana
umum) dengan ditambahkan:
a. jumlah, kapasitas, dan penempatan peralatan keselamatan
dan
pencegahan
kebakaran
sesuai
dengan
daerah
pelayarannya; dan
b. simbol peralatan keselamatan dan pencegahan kebakaran
sesuai dengan ketentuan International Maritime Organization
(IMO).
Data yang harus ditampilkan:
a.

b.
c.

ukuran utama Kapal (meliputi panjang seluruhnya (LOA),
panjang antara garis tegak (LBP/LPP), lebar Kapal (B),
tinggi/dalam Kapal (H), sarat Kapal (t), daya mesin induk
(main engine), kecepatan Kapal;
jumlah awak kapal dan/atau jumlah penumpang dan/atau
berat total muatan/jumlah kendaraan yang diangkut; dan
daerah pelayaran Kapal.

10. Buku perhitungan stabilitas Kapal
Dalam buku stabilitas Kapal tersebut berisi:
a. data umum Kapal;
b. petunjuk penggunaan buku stabilitas;
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d.
e.

f.
g.

h.

i.

j.
k.
l.

gambar rencana umum yang menunjukkan kompartemen
kedap air, bukaan-bukaan, ventilasi, ballas, beban yang
diijinkan, dan diagram freeboard;
kurva hidrostatik atau tabel dan cross curve dari perhitungan
stabilitas pada kondisi trim dan normal;
rencana kapasitas tangki atau tabel yang menunjukkan
kapasitas tangki dan titik berat tangki untuk masing-masing
ruang muat;
tabel tinggi tangki yang menunjukkan kapasitas, titik berat,
dan data permukaan bebas untuk masing-masing tangki;
informasi tentang batasan pemuatan seperti KG maksimum
atau kurva atau tabel GM minimum yang dapat digunakan
untuk menentukan pemenuhan dengan kriteria stabilitas
yang berlaku (Limiting KG);
kondisi operasi standar dan contoh untuk mengembangkan
kondisi pemuatan lain yang dapat diterima menggunakan
informasi yang terkandung dalam buku stabilitas, misalnya
Kapal kosong (lightship), Kapal kodisi berangkat (100%
muatan, 100% bahan bakar dan 100% air tawar), Kapal
ketika kondisi berlayar (100% muatan, 50% bahan bakar dan
50% air tawar), Kapal kondisi sampai di tujuan (100 muatan,
10% bahan bakar dan 10% air tawar);
deskripsi singkat tentang perhitungan stabilitas yang
dilakukan termasuk asumsi perhitungan perhitungan
pemuatan;
pedoman lain yang diperlukan untuk pengoperasian Kapal
yang aman dalam kondisi normal dan darurat;
daftar isi dan indeks untuk setiap booklet;
Berita acara uji stabilitas dan laporan uji stabilitas:
1) data stabilitas yang didasarkan pada kapal yang sama
(sister ship), laporan uji kemiringan pada Kapal induk
(mother ship) bersama dengan laporan pengukuran sarat
Kapal untuk Kapal yang bersangkutan; atau
2) rincian berat dan titik berat Kapal kosong (lightship) yang
ditentukan dengan metode lain selain dari kemiringan
kapal.

11. Pedoman Pengamanan Muatan (Cargo Securing Manual).
Untuk Kapal petikemas atau Kapal yang mengangkut
kendaraan/muatan geladak wajib dilengkapi dengan pedoman
pengamanan muatan (Cargo Securing Manual) yang berisi:
a. gambar rencana umum;
b. gambar rencana penataan kargo atau peti kemas;
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atau peti kemas termasuk alat pengaman (pengunci, alat
pengencang ikatan) yang dapat dilakukan secara manual atau
dengan tenaga mesin;
d. detail gambar dan jenis peralatan pengamanan tetap (fixed)
dan lokasinya;
e. penempatan peralatan pengamanan jinjing (portable);
f. maksimum sudut rolling dan tinggi metasentra; dan
g. perhitungan kekuatan lashing.

C.

GAMBAR KAPAL YANG DILAMPIRKAN
1. Apabila Kapal Wajib Klas Untuk Kapal Bangunan Baru
a. gambar rencana garis (lines plan);
b. gambar rencana umum (general arrangement);
c.
gambar penataan lampu navigasi (lighting arrangement); dan
d. gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan).
2.

Apabila Kapal Wajib Klas Untuk Kapal Perombakan
a. gambar rencana garis (lines plan);
b. gambar rencana umum (general arrangement) yang lama;
c.
gambar rencana umum (general arrangement) rencana
perombakan;
d. gambar lainnya yang berkaitan dengan bagian yang
dirombak; dan
e.
gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan).

3.

Apabila Kapal Wajib Klas Untuk Kapal Bangunan Lama
a. gambar rencana umum (general arrangement);
b. gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan); dan
c.
perhitungan stabilitas akhir (intact stability dan/atau damage
stability).

4.

Apabila Kapal Tidak Wajib Klas Untuk Kapal Bangunan Baru
a. gambar rencana umum (general arrangement);
b. gambar rencana garis (lines plan);
c.
gambar penampang melintang (midship section);
d. gambar bukaan kulit (shell expansion);
e.
gambar rencana konstruksi (construction profile);
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g.

gambar sistem pipa muatan (cargo pipping system); dan
gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan).

5.

Apabila Kapal Tidak Wajib Klas Untuk Kapal Perombakan
a. gambar rencana umum (general arrangement) yang lama;
b. gambar rencana umum (general arrangement) rencana
perombakan;
c.
gambar lainnya yang berkaitan dengan bagian yang
dirombak; dan
d. gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan).

6.

Apabila Kapal Tidak Wajib Klas Untuk Kapal Bangunan Lama
a. gambar rencana umum (general arrangement); dan
b. gambar rencana keselamatan dan pencegahan kebakaran
(safety & fire control plan).
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SURAT PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
KAPAL BANGUNAN BARU

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Hal

:
:
:
:

.....................................
.....................................
1 (satu) set Gambar Kapal
Pengesahan Gambar Kapal
.................... (Nama Kapal)
(Kapal Bangunan Baru)

...................., .......................

Yth. ................... (Pemohon)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor ... tanggal ... perihal
seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali
kepada Saudara 1 (satu) set Gambar Kapal, yang telah kami periksa dan
sahkan dengan data sebagai berikut:
a. nama Kapal/nomor lambung
: ...................................................
b. jenis Kapal
: ...................................................
c.
bahan utama Kapal
: ...................................................
d. ukuran utama Kapal
: ...................................................
e.
tahun peletakan lunas
: ...................................................
f.
galangan Kapal
: ...................................................
g. pemilik Kapal
: ...................................................
h. nomor pengesahan
: ..................................................
Dalam pelaksanaan pembangunan Kapal dimaksud, harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. proses pembangunan Kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan
oleh Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek
klasifikasinya;
2. catatan dan rekomendasi pada gambar harus diperhatikan dan
dilaksanakan serta hal-hal yang tidak tercantum pada gambar harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. selesai Kapal dibangun agar dilakukan uji stabilitas Kapal dan sebelum
Kapal dioperasikan harus dilaksanakan uji coba berlayar (sea trial) yang
diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan hasilnya dikirim
ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut;
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a. ...
b. ... (disebutkan jenis gambar dan/atau perhitungan yang belum
disampaikan/tidak memenuhi ketentuan)
Pemilik Kapal harus menyampaikan dokumen tersebut dan final drawing
setelah dilakukan perubahan untuk diperiksa dan disahkan. (Jika ada
kekurangan).
5. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kapal dan gambar yang
telah disahkan, maka harus dilakukan penyesuaian dan pengesahan
gambar kembali.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
................. (Dir. Kapel/Kepala UPT)

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan:
1. Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Jika diterbitkan Unit Pelaksana
Teknis Direktorat Jenderal);
2. ...... (Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dimana Kapal
dibangun).
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SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENGESAHAN GAMBAR RANCANG
BANGUN KAPAL BANGUNAN BARU/PEROMBAKAN KAPAL

Nomor
: .....................................
Klasifikasi
Lampiran : .....................................
Hal
:
Surat
Pengantar
Pengesahan Gambar

...................., .......................
: .....................................
Permohonan

Yth. Direktur Perkapalan dan Kepelautan

1. Menunjuk surat dari … nomor ... tanggal ... perihal seperti tersebut
pada pokok surat.
2. Mengalir butir 1 (satu) di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat
memberiksa surat pengesahan gambar Kapal dengan keterangan
sebagai berikut:
Nama Kapal
:
……………………….
Ukuran
:
………………………. (panjang x lebar x tinggi)
Jenis Kapal
:
………………………...
Bahan Utama Kapal :
…………………………
Pemilik kapal
:
…………………………
Galangan Kapal
:
…………………………
Jenis Pengesahan
:
Pengesahan gambar bangunan
baru/pengesahan gambar perombakan
(dipilih salah satu)
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor UPT ...

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan:
1. …
2. ...
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SURAT PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN
KAPAL BANGUNAN LAMA

Nomor
:
Klasifikasi
:
Lampiran :
Hal
:

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

...................., .......................

.....................................
1 (satu) set Gambar Kapal
Pengesahan Gambar Kapal
... (Nama Kapal)
(Kapal Bangunan Lama)

Yth. ... (Pemohon)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor ... tanggal ... perihal
seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali
kepada Saudara 1 (satu) set Gambar Kapal, yang telah kami periksa dan
sahkan dengan data-data sebagai berikut:
a. nama Kapal/nomor lambung
: .................................................
b. jenis Kapal
: .................................................
c.
bahan utama Kapal
: .................................................
d. ukuran utama Kapal
: .................................................
e.
pemilik Kapal
: .................................................
f.
nomor pengesahan
: .................................................
Dalam hal pengesahan gambar Kapal dimaksud, harus memperhatikan halhal sebagai berikut:
1. catatan dan rekomendasi pada gambar harus diperhatikan dan
dilaksanakan serta hal-hal yang tidak tercantum pada gambar harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. untuk pelaksanaan butir 1 (satu), agar diawasi oleh Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh
Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek klasifikasinya.
3. pengesahan gambar rancang bangun Kapal ini tidak termasuk:
a. ...
b. ... (disebutkan jenis gambar dan/atau perhitungan yang belum
disampaikan/tidak memenuhi ketentuan)
Pemilik Kapal harus menyampaikan dokumen tersebut untuk diperiksa
dan disahkan. (Jika ada kekurangan).
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telah disahkan, maka harus dilakukan penyesuaian dan pengesahan
gambar kembali.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Direktur Perkapalan dan Kepelautan

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan :
1. …………………..;
2. ........................
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LAPORAN PEMERIKSAAN PEROMBAKAN KAPAL

LAPORAN PEMERIKSAAN
DALAM RANGKA PEROMBAKAN KAPAL
(……… tipe perombakan .………)

Nama Kapal

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

Jenis

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

Pemilik

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

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
SUB DIREKTORAT RANCANG BANGUN, STABILITAS DAN GARIS MUAT KAPAL
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LAPORAN PEMERIKSAAN
I.

LATAR BELAKANG
Surat permohonan dari ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan ...

II.

DASAR PELAKSANAAN TUGAS
Dasar dari pelaksanaan pemeriksaan Kapal yaitu Surat Perintah Tugas
dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan nomor ... tanggal ...

III.

TEMPAT DAN TANGGAL PEMERIKSAAN
Pemeriksaan fisik Kapal (on the spot) dilaksanakan pada tanggal ... di
...(galangan Kapal)..., (kota).

1.

2.

DATA UMUM KAPAL
Nama Kapal

:

Jenis Kapal yang lama

:

Jenis Kapal yang baru

:

Material

:

Pelabuhan pendaftaran

:

Pemilik

:

Isi kotor sebelum diubah

:

Isi kotor sebelum diubah

:

Tempat, tahun pembangunan

:

Klasifikasi

:

Jumlah Penumpang/DWT

:

Jumlah Crew

:

Daerah Pelayaran

:

UKURAN UTAMA KAPAL
Panjang Seluruhnya (Length
Over All)

:

m

Panjang Garis Air

:

m

:

m

:

m

(Length Water Line)
Panjang Antara Garis Tegak
(Length Between Perpendicular)
Lebar (Breadth mld)
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Tinggi (Depth mld)

:

m

Sarat (Draft)

:

m

Daya Mesin Induk

:

HP / kW

3.

DOKUMEN/GAMBAR YANG DILAMPIRKAN

No.
1

JENIS GAMBAR

Ada

Tidak Ada

Keterangan

Rencana Garis
(Lines Plan)

2

Rencana Umum Rencana Perombakan
(General Arrangement)

3

Rencana Umum Sebelum Perombakan
(General Arrangement)

4

Rencana Keselamatan kapal
(Safety and Fire Control Plan)

5

Perhitungan Stabilitas
(Booklet Stability)
Gambar lain yang terkait dengan
perombakan……….
………………………….
………………………….
………………………….

IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan yang dilaksanakan dalam beberapa seksi kegiatan yaitu:
1.

Pemeriksaan Gambar Kapal
Uraian kegiatan: melaksanakan pemeriksaan gambar sebelum ke Kapal.

2.

Pemeriksaan On The Spot ke Kapal
Uraian kegiatan: melaksanakan pemeriksaan fisik ke Kapal. Pemeriksaan
ini dilakukan dengan menitikberatkan pemenuhan persyaratan sebagai
Kapal hasil perombakan.
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3.

Diskusi
Uraian kegiatan: memberikan penjelasan dan rekomendasi kepada pemilik
Kapal/galangan Kapal tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dalam
perombakan Kapal tersebut.

V.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan on the spot terhadap Kapal ... dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..
VI. REKOMENDASI
Dari hasil pemeriksaan on the spot terhadap Kapal ... dapat diberikan
rekomendasi sebagai berikut:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. ………………………….

Demikian laporan pemeriksaan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal, bulan, tahun)
(ATASAN LANGSUNG)

…………………………
NIP. ……………………………………

PEJABAT PEMERIKSAN KESELAMATAN
KAPAL

…………………………
NIP. ……………………………………
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Contoh 6
SURAT PENGESAHAN GAMBAR RANCANG BANGUN PEROMBAKAN KAPAL

Nomor
: ...
Klasifikasi
Lampiran : 1 (satu) set Gambar Kapal
Hal
: Pengesahan Gambar Kapal
... (Nama Kapal)
(perombakan Kapal)

............... ....., .......................
: .....................................

Yth. ... (Pemohon)

Menunjuk permohonan Saudara dengan surat nomor ... tanggal ... perihal
seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kembali
kepada Saudara 1 (satu) set Gambar Kapal, yang telah kami periksa dan
sahkan dengan data sebagai berikut:
a.
nama Kapal/nomor lambung
: ......................................................
b.
jenis Kapal
: ......................................................
c.
bahan utama Kapal
: ......................................................
d.
ukuran utama Kapal
: ......................................................
e.
jenis perombakan
: ......................................................
f.
galangan tempat perombakan
: ......................................................
g.
pemilik Kapal
: ......................................................
h.
nomor pengesahan
: ......................................................
Dalam pelaksanaan perombakan Kapal dimaksud, harus memperhatikan halhal sebagai berikut:
1. proses perombakan Kapal harus mendapat pengawasan dari Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, disamping pengawasan yang dilaksanakan
oleh Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk untuk aspek
klasifikasinya;
2. catatan dan rekomendasi pada gambar harus diperhatikan dan
dilaksanakan serta hal-hal yang tidak tercantum pada gambar harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. selesai Kapal dilakukan perombakan agar dilakukan uji stabilitas kapal
dan sebelum Kapal dioperasikan harus dilaksanakan uji coba berlayar (sea
trial) yang diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan hasilnya
dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut;
4. pengesahan gambar rancang bangun Kapal ini tidak termasuk:
a. ...
b. ... (disebutkan jenis gambar dan/atau perhitungan yang belum
disampaikan/tidak memenuhi ketentuan)
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Pemilik Kapal harus menyampaikan dokumen tersebut dan final drawing
setelah dilakukan perubahan untuk diperiksa dan disahkan. (Jika ada
kekurangan)
5. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara fisik kapal dan gambar yang
telah disahkan, maka harus dilakukan penyesuaian dan pengesahan
gambar kembali.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Direktur Perkapalan dan Kepelautan

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan :
1. ………………….;
2. .......................
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Contoh 7
SURAT PENGESAHAN GAMBAR RENCANA PERALATAN KESELAMATAN JIWA,
PENCEGAHAN KEBAKARAN KAPAL, SISTEM EVAKUASI, ATAU INSTALASI
PEMADAM/PENCEGAHAN KEBAKARAN TETAP

Nomor
: …
Klasifikasi:
Lampiran : 1 (satu) set Gambar Kapal
Hal
: Pengesahan Gambar
Safety & Fire Control Plan
… (disebutkan nama Kapal)
Ukuran: …(LOA) x …(B) x …(H) (meter)

Jakarta,

Yth. …………………(pemohon)
1. Menunjuk:
a. Surat permohonan Saudara nomor … tanggal … perihal seperti tersebut
pada pokok surat;
b. Surat pemeriksaan Gambar Kapal kami nomor surat …(nomor surat
pengesahan gambar rencana umum) tanggal … perihal …
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan
kembali kepada Saudara 1 (satu) set gambar Fire Control & Safety Plan yang
telah kami periksa dan sahkan berdasarkan rekomendasi pemeriksaan
sebelumnya dengan nomor pengesahan … (disebutkan nomor pemeriksaan
gambar rencana umum).
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Direktur Perkapalan dan Kepelautan

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. …(Kepala Unit Pelaksana Teknis
Direktorat Jenderal tempat Kapal
dibangun).
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Contoh 8
PENGESAHAN PEDOMAN PENGAMANAN MUATAN

(CARGO SECURING MANUAL)
Nomor
: ………………
Klasifikasi: ………………
Lampiran : 1 (satu) set Gambar Kapal
Hal
: Pengesahan Gambar
Pedoman Pengamanan Muatan (Cargo
Securing Manual)
…(disebutkan nama Kapal)
Ukuran: …(LOA) x …(B) x …(H) (meter)

Jakarta,

Yth. …(pemohon)
1.

Menunjuk:
a.

Surat permohonan Saudara nomor … tanggal … perihal seperti
tersebut pada pokok surat;

b.

Surat pemeriksaan gambar kapal kami nomor surat …(nomor surat
pengesahan gambar rencana umum) tanggal … perihal …

2.

Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, bersama ini kami sampaikan
kembali kepada Saudara 1 (satu) set gambar pedoman pengamanan
muatan (Cargo Securing Manual) yang telah kami periksa dan sahkan
berdasarkan

rekomendasi

pemeriksaan

sebelumnya

dengan

nomor

pengesahan …(disebutkan nomor pemeriksaan gambar rencana umum).
3.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Direktur Perkapalan dan Kepelautan

Nama Lengkap
NIP. .................................
Tembusan :
1. ………………….;
2. …………………..
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Contoh 9
LAPORAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAPAL/PEROMBAKAN KAPAL
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATA
Nama Kapal
Jenis Kapal
Material
Tanggal Peletakan Lunas
Galangan Pembangun
Kapal/Pelaksanan
Perombakan Kapal*)
Ukuran Kapal:

KETERANGAN

Panjang Seluruhnya (LOA) :
Panjang Garis Air (LWL) :
Panjang Antara garis Tegak (LBP) :
Lebar :
Tinggi :
Sarat (max) :

7.

Pengawas Pembangunan
Kapal/Perombakan Kapal*)

Pemilik/Perwakilan Pemilik:
Surveyor Galangan:
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal:
Klas:

8.

Data Kapal (rencana)

9.
10.

Pemilik Kapal
Surat Pemeriksaan/
Pengesahan Gambar*)

Jumlah Crew : …… orang
Jumlah Penumpang: …… orang
Berat Muatan : ……….. ton atau DWT
Daya Mesin Induk : … x … kW/HP
Daerah Pelayaran Kapal : …..
Nomor Surat ….
Tanggal …..
Gambar yang sudah
diperiksa/disahkan:
a. ………
b. ………
c. ………
d. ………

1. DATA PENDUKUNG *)
A. Untuk kapal Berbahan Baja/Aluminium
1
Quality Control Dari
Nama QC :
Galangan
1. ….
2. ….
2
Sertifikat Tukang Las
Nama Welder yang mempunyai sertifikat:
(welder)
1. ……
2. ……
3. ……
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3

Prosedur pengelasan
(Welding Procedure
Spesification)

B. Untuk Kapal Kayu
1
Quality Control Dari
Galangan
2

Tukang

3

Jenis Kayu yang digunakan

C. Untuk Kapal fiber
1
Quality Control Dari
Galangan
2

Tukang Laminasi

3

Metode Pengerjaan*)

4

Material Marine Use

Untuk ketebalan pelat ….. mm sampai ….. mm

Nama QC :
1. ….
2. ….
Nama Tukang yang mengerjakan kapal:
1. ……
2. ……
3. ……
1. Untuk Lambung : ……….
2. Untuk Bangunan Atas : ………..

Nama QC :
1. ….
2. ….
Nama:
1. ……
2. ……
3. ……
1. Hand lay up (penghamparan dengan
tangan)
2. Spray lay up (penyemprotan)
3. Vacuum (penekanan menggunakan kantong
kedap udara)
1. Geal coat, sertifikat dikeluarkan oleh …
nomor …
2. chopped mats, sertifikat dikeluarkan oleh …
nomor …
3. roving cloths, sertifikat dikeluarkan oleh …
nomor…
4. roving, sertifikat dikeluarkan oleh …
nomor…
5. resin, sertifikat dikeluarkan oleh … nomor…

2. LAMBUNG KAPAL
A. Untuk Kapal Berbahan Baja/Aluminium (Kapal tidak wajib klas)
No Inspeksi
Jenis Inspeksi
I.
ITEM INSPEKSI PADA KONSTRUKSI LAMBUNG
1. Struktur Utama dan
Bangunan Atas
a. Fabrikasi
Identifikasi Material :
Dilaksanakan
pengecekan serial
number dan sertifikatnya
Penandaan Pelat: dicek
Sn ..... dipasang di .....
(lambung/bangunan
atas)
b. Assembly
Pemeriksaan Hasil Las
dan Deformasi
c. Penggabungan blok
Pengelasan

Keterangan

(Memastikan material yang
dipakai merupakan Marine
Use dan meminta salinan
sertifikat material)
(memastikan
pelat
yang
sudah diidentifikasi dipasang
di Kapal)
(laporan dari QC)
(apabila pembangunan
sistem blok)
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Pemeriksaan Hasil Las
dan Deformasi
2

Tangki (termasuk pipa
Test Kekedapan
udara dan pipa isi)

3

Tangki portable

Hasil Pengelasan
Test Kekedapan

II.
1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

(laporan dari QC)
(tanki diisi air penuh sampai
keluar lewat pipa udara dan
diperiksa apakah terjadi
kebocoran pada tangkinya)
(laporan dari QC)
(tanki diisi air penuh sampai
keluar lewat pipa udara dan
diperiksa apakah terjadi
kebocoran pada tankinya)

ITEM INSPEKSI PADA PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN AKOMODASI
(memastikan mesin
Mesin Jangkar dan
Cek Pemasangan
terpasang sesuai
Pondasi
standar/instruksi maker)
(memastikan mesin jangkar
Uji Fungsi
bekerja dengan baik)
(memastikan mesin
Sistem Kemudi (utama
Cek Pemasangan
terpasang sesuai
dan darurat)
standar/instruksi maker)
(memastikan kemudi ada
Uji Fungsi
dan berfungsi dengan baik)
(memastikan Jangkar,
Jangkar, Rantai & Pipa
Uji Fungsi
Rantai & Pipa Ulup ada dan
Ulup
berfungsi dengan baik)
Inflatable
(memastikan unit sesuai
Liferaft/Rakit
Identifikasi Unit
dengan aturan, instruksi
Penolong/Alat Apung
pemakaian)
Cek Pemasangan
(unit disemprot dari luar
Jendela dan Jendela
Uji Kekedapan/Uji
menggunakan air
Bulat (side scuttle)
Kebocoran
bertekanan)
(memastikan kabel yang
Kabel dan Rumah
digunakan menggunakan
Identifikasi Material
Kabel (Tray)
marine use)
Cek Pemasangan dan
(memastikan jalur kabel
penembusan ke dinding
sesuai wiring diagram, aman
ditambahkan fire stop
dan rapi)
(menentukan pintu-pintu
Pintu Kedap Cuaca
Identifikasi Pintu
yang wajib kedap cuaca)
Cek Pemasangan dan Uji (memastikan pintu dipasang
Fungsi
dan berfungsi dengan baik)
(pintu disemprot dari luar
Uji Kekedapan
menggunakan air
bertekanan)
(memastikan sanitasi
Perlengkapan Sanitasi Uji Fungsi
berfungsi dengan baik)
Tangga utama dan
darurat serta
Pegangan tangannya
Peralatan Pemadam
Kebakaran/Pencucian
Geladak

Cek Pemasangan

(memastikan tangga dan
pegangan berfungsi dengan
aman dan nyaman)

Cek Pemasangan
Uji Fungsi

11

Perlindungan Anoda

Cek Pemasangan

(memastikan pemasangan
perlindungan anoda sesuai
dengan design)
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12

Alat Keselamatan

Jumlah dan Posisi
Penempatan

13

Radar & Tiang Signal

Cek Pemasangan dan
Cek Fungsi

14

Small Hatch dan Pintu
Baja

Cek Pemasangan dan Uji
Fungsi
Uji Kekedapan
Cek Ukuran

15

Pagar

Cek Pemasangan dan
Cek Ukuran

16

Spare Part (ME dan
AE)

Identifikasi dan Cek
Visual

(memastikan pemasangan
radar dan tiang signal secara
baik)
(memastikan pintu dipasang
dan berfungsi dengan baik)
(pintu dan small hatch
disemprot dari luar
menggunakan air
bertekanan)
(mengukur ukuran pintu
dan ambang pintu)
(memastikan pagar berfungsi
dengan aman)
(memastikan spare part
Mesin induk dan mesin
bantu tersedia di Kapal
minimal seperti packing,
seals, ring dll)

B. Untuk kapal Berbahan Baja/Aluminium (Kapal Wajib Klas)
No Inspeksi
Jenis Inspeksi
I.
ITEM INSPEKSI PADA KONSTRUKSI LAMBUNG
1. Struktur Utama dan
Bangunan Atas
a. Fabrikasi
Identifikasi Material :
Dilaksanakan
pengecekan serial
number dan sertifikatnya

b. Assembly
c. Penggabungan blok

Penandaan Pelat: dicek
Sn ... dipasang di ...
(lambung/bangunan
atas)
Pemeriksaan Hasil Las
dan Deformasi
Pengelasan
Pemeriksaan Hasil Las
dan Deformasi

Keterangan

(Memastikan material yang
dipakai merupakan Marine
Use dan meminta salinan
sertifikat material) mengacu
ke aturan klas
(memastikan pelat yang
sudah diidentifikasi dipasang
di Kapal)
(laporan dari QC)
(apabila pembangunan
sistem blok)
(laporan dari QC)

(tanki diisi air penuh sampai
keluar lewat pipa udara dan
Tangki (termasuk pipa
2
Test Kekedapan
diperiksa apakah terjadi
udara dan pipa isi)
kebocoran pada tankinya)
mengacu ke aturan klas
3 Tangki portable
Hasil Pengelasan
(laporan dari QC)
Dilaksanakan tes kekedapan
Test Kekedapan
dengan mengacu ke aturan
klas
II.
ITEM INSPEKSI PADA PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN AKOMODASI
(memastikan mesin
Mesin Jangkar dan
1
Cek Pemasangan
terpasang sesuai
Pondasi
standar/instruksi maker)
(memastikan mesin jangkar
Uji Fungsi
bekerja dengan baik)
2
Sistem Kemudi (utama Cek Pemasangan
(memastikan mesin
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dan darurat)
Uji Fungsi
3

Jangkar, Rantai & Pipa
Ulup

Uji Fungsi

4

Inflatable
Liferaft/Rakit
Penolong/Alat Apung

Identifikasi Unit

terpasang sesuai
standar/instruksi maker)
(memastikan kemudi ada
dan berfungsi dengan baik)
(memastikan Jangkar,
Rantai & Pipa Ulup ada dan
berfungsi dengan baik)
(memastikan unit sesuai
dengan aturan, instruksi
pemakaian)

Cek Pemasangan
5
6

Jendela dan Jendela
Bulat (side scuttle)

Uji Kekedapan/Uji
Kebocoran

Kabel dan Rumah
Kabel (Tray)

Identifikasi Material
Cek Pemasangan dan
penembusan ke dinding
ditambahkan fire stop

7

Pintu Kedap Cuaca

Identifikasi Pintu
Cek Pemasangan dan Uji
Fungsi
Uji Kekedapan

8
9
10

Perlengkapan Sanitasi
Tangga utama dan
darurat serta
Pegangan tangannya
Peralatan Pemadam
Kebakaran/Pencucian
Geladak

Uji Fungsi
Cek Pemasangan

(unit disemprot dari luar
menggunakan air
bertekanan)
(memastikan kabel yang
digunakan menggunakan
marine use)
(memastikan jalur kabel
sesuai wiring diagram, aman
dan rapi)
(menentukan pintu-pintu
yang wajib kedap cuaca)
(memastikan pintu dipasang
dan berfungsi dengan baik)
(pintu disemprot dari luar
menggunakan air
bertekanan)
(memastikan sanitasi
berfungsi dengan baik)
(memastikan tangga dan
pegangan berfungsi dengan
aman dan nyaman)

Cek Pemasangan
Uji Fungsi

11

Perlindungan Anoda

Cek Pemasangan

12

Alat Keselamatan

Jumlah dan Posisi
Penempatan

13

Radar & Tiang Signal

Cek Pemasangan dan
Cek Fungsi

14

Small Hatch dan Pintu
Baja

Cek Pemasangan dan Uji
Fungsi
Uji Kekedapan
Cek Ukuran

15

Pagar

Cek Pemasangan dan
Cek Ukuran

16

Spare Part (ME dan
AE)

Identifikasi dan Cek
Visual

(memastikan pemasangan
perlindungan anoda sesuai
dengan design)
(memastikan pemasangan
radar dan tiang signal secara
baik)
(memastikan pintu dipasang
dan berfungsi dengan baik)
(pintu dan small hatch
disemprot dari luar
menggunakan air
bertekanan)
(mengukur ukuran pintu
dan ambang pintu)
(memastikan pagar berfungsi
dengan aman)
(memastikan spare part
Mesin induk dan mesin
bantu tersedia di Kapal
minimal seperti packing,
seals, ring dll)
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C. Untuk Kapal Kayu
No. Item Kontruksi
1
Lunas Dalam
Lunas Luar
Lunas Dalam Samping
2
Wrang
Wrang di Kamar Mesin
Jarak Antar Wrang
3
Gading
Jarak Antar Gading
4
Galar Balok
Galar Kim
Galar Balok Bawah
Galar Balok Samping
5
Papan Pengapit Lunas
Papan Lajur Sisi Atas
Tebal Papan Alas
Tebal Papan Sisi
6
Balok Geladak
Tebal Papan Kulit
Tebal Papan Geladak
Pembujur Geladak
7
Tebal Papan sekat
Jarak Penegar Sekat Biasa
Ukuran Penegar Sekat Biasa
Jarak Penegar Sekat Tubrukan
Ukuran Penegar Sekat
Tubrukan
8
Tebal Papan Dasar Ruang Muat
9
Ukuran Palka
Tinggi Ambang Palka
Tebal Balok Palka
Jumlah Balok Palka
Pembujur Tutup Palka
Penumpu Pembujur Tutup
Palka
Tebal Papan Penutup Palka
10 Linggi Haluan
Lutut-lutut Penguat Sambungan
Lunas dan Linggi
11 Linggi Buritan
Lutut-Lutut Penguat
Sambungan Lunas dan Linggi
12 Pintu
Tinggi ambang
13 Tangki Bahan Bakar
a. kapasitas
b. material
c. ukuran pondasi
14 Tangki Air Tawar
a. kapasitas

Ukuran Konstruksi
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
……. cm
…… x …... cm
……. cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
……. cm
……. cm
…… x …... cm
……. cm
……. cm
…… x …... cm
……. cm
……. cm
…… x …... cm
……. cm
…… x …... cm
……. cm
…… x …... m
……. cm
……. cm
……….
…… x …... cm
…… x …... cm
……. cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm
……. cm
…………… ton
Baja/ aluminium/ …..
…… x …... cm
…………… ton

Keterangan
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b. material
c. ukuran pondasi
15 Pondasi Mesin
Ukuran Besi Kanal
16 Bahan untuk kekedapan (pakal)
D. Untuk Kapal fiber
No. Item Kontruksi
1 Lunas
2

3

4

5

6

Wrang
Wrang Alas
Wrang di Kamar Mesin
Jarak Antar Wrang
Gading
Gading
Jarak Antar Gading
Girder
Ukuran Center Girder
Ukuran Side Girder
Main Deck
Longitunal deck
Tranverse deck
Ketebalan fiber
Hull
- Bottom Shell
- Side Bottom
- Side Shell
- Center Girder
- Side Girder
- Longitudinal
- Transversal
- Bulkhead
Deck Structure
- Deck Longitudinal
- Deck transversal
- Stiffeners
- Deck Plate
- Roof & Side wall

Baja/ aluminium/ …..
…… x …... cm
…… x …... cm
…… x …... cm

Ukuran Konstruksi
…... cm
……. lapisan

Keterangan
(menjelaskan
ketebalan lunas)

…… x …... cm
…… x …... cm
……. cm

(menjelaskan
ketebalan lunas)

…… x …... cm
……. cm

(menjelaskan ukuran
dan jarak gading)

…… x …... cm
…… x …... cm

(menjelaskan ukuran
girder)

…… x …... cm
…… x …... cm

(menjelaskan ukuran
longitudinal
dan
tranverse deck)
(Menjelaskan lapisan
fiber yang digunakan)

Susunan Laminasi:
… layer chopped mats
… layer roving cloths
… layer geal coat

Ketebalan Laminasi ….
mm

3. PERMESINAN KAPAL
A. Untuk kapal Berbahan Baja/Aluminium (Kapal Tidak Wajib Klas)
No

Inspeksi

Jenis Inspeksi

1

Poros Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

2

Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

Keterangan
(dilaksanakan pengecekan
material dan aligment test
porosnya termasuk jenis
pelumas yang digunakan).
(dilaksanakan pengecekan
berat, keseimbangan/
balancing, kondisi contact
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fit/spie dengan poros serta
penguncian propeller).

3

4

Sistem Kemudi

Main engine

a. Kemudi (utama/
darurat)
b. Penggerak (manual/
hidrolik/ listik)
c. Mesin Kemudi
(utama/ darurat)
d. Daun kemudi
e. Tongkat kemudi
Identifikasi

Tes pengoperasian
Safety Device

5

Pompa pendingin
Mesin

1. Sea water cooling
pump
2. Fresh water cooling
pump

6

Gear box

Identifikasi
Tes pengoperasian

7

Auxiliary Engine:
Auxiliary Engine 1

Auxiliary Engine 2

8
9

Identifikasi material dan uji
fungsi.

a. Merk :
b. Tipe :
c. TK/kW :
d. RPM :
e. Jumlah Mesin :
(dilaksanakan dock trial dan
sea trial)
(pemeriksaan indikator/
pengaman mesin jika terjadi
masalah)
Jenis pendingan mesin
menggunakan Air tawar
dan/atau air laut
a. Merk :
b. Tipe :
c. Ratio :
(dilaksanakan dock trial dan
sea trial)

Jumlah : … Unit
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas: …. HP/kW
Alternator : … kVA
Merk :
Tipe :
Kapasitas: …. HP/kW
Alternator : … kVA

Identifikasi material

(pemeriksaan material yang
dipakai beserta material
bantalan poros baling-baling)

Cek pengelasan

(laporan QC)

Uji tekanan
Uji Fungsi

1,5 kali tekanan kerja

b. Sistem Air Laut

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

c. Sistem Air Tawar

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

d. Minyak Lumas

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

Tabung Poros dan
Bantalan Poros
Pipa di Kamar Mesin
a. Sistem Pipa Bahan
Bakar
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10 Pompa-Pompa :
a. Pompa pemadam
kebakaran/
Pelayanan Umum

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

b. Pompa Pemadam
Kebakaran Darurat

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

c. Pompa Air Tawar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

d. Pompa Air Laut

Identifikasi Unit

e. Pompa Bilga dan
Balas

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

f. Pompa bahan
bakar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

11

Oil Water Separator

Identifikasi Unit

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa, dan jangkauan
pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa, dan jangkauan
pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
d. Merk :
e. Tipe :
f. Kapasitas :
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas : … ppm
Kapasitas sludge tank: …
m3
e. Overboard pipe :
f. Standard discharge
connection :

Uji Fungsi
12

Pipa ventilasi udara
kamar mesin

Identifikasi Unit
Cek pemasangan

13

Alarm

General / Fire Alarm

14

Fire detector

Smoke/ heat detector

Fixed/ Portable

B. Untuk Kapal Berbahan Baja/Aluminium (Kapal Wajib Klas)
No

Inspeksi

Jenis Inspeksi

1

Poros Propeller
(shaft/intermediate
shaff propeller)

Identifikasi Material dan
pemasangan

2

Propeller

Identifikasi Material dan

Keterangan
(dilaksanakan pengecekan
material dan aligment test
porosnya termasuk jenis
pelumas yang digunakan).
(dilaksanakan pengecekan
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pemasangan

3

4

Sistem Kemudi

Main engine

a. Kemudi (utama/
darurat)
b. Penggerak (manual/
hidrolik/ listik)
c. Mesin Kemudi
(utama/ darurat)
d. Daun kemudi
e. Tongkat kemudi
Identifikasi

Chock Fast
Tes pengoperasian
Safety Device

5

Pompa pendingin
Mesin

1. Sea water cooling
pump
2. Fresh water cooling
pump

6

Gear box

Identifikasi
Tes pengoperasian

7

Auxiliary Engine:
Auxiliary Engine 1

Auxiliary Engine 2

Harbour Genset

8
9

Tabung Poros dan
Bantalan Poros
Pipa di Kamar Mesin
a. Sistem Pipa Bahan
Bakar

berat, keseimbangan/
balancing, kondisi contact
fit/spie dengan poros serta
penguncian propeller).

Identifikasi material dan uji
fungsi.

a. Merk :
b. Tipe :
c. TK/kW :
d. RPM :
e. Jumlah Mesin :
(pemeriksaan penempatan
mesin pada pondasinya
harus tepat)
(dilaksanakan dock trial dan
sea trial)
(pemeriksaan indikator/
pengaman mesin jika terjadi
masalah)
Jenis pendingan mesin
menggunakan Air tawar
dan/atau air laut
a. Merk :
b. Tipe :
c. Ratio :
(dilaksanakan dock trial dan
sea trial)

Jumlah : … Unit
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas: …. HP/kW
Alternator : … kVA
Merk :
Tipe :
Kapasitas: …. HP/kW
Alternator : … kVA
Merk :
Tipe :
Kapasitas: …. HP/kW
Alternator : … kVA

Identifikasi material

(pemeriksaan material yang
dipakai beserta material
bantalan poros baling-baling)

Cek pengelasan

(laporan QC)

Uji tekanan
Uji Fungsi

1,5 kali tekanan kerja
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b. Sistem Air Laut

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

c. Sistem Air Tawar

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

d. Minyak Lumas

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

10 Pompa-Pompa :
g. Pompa pemadam
kebakaran/
Pelayanan Umum

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

h. Pompa Pemadam
Kebakaran Darurat

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

i.

Pompa Air Tawar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

j.

Pompa Air Laut

k. Pompa Bilga dan
Balas

Identifikasi Unit
Identifikasi Unit
Uji Fungsi

l.

Pompa bahan
bakar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

12

Oil Water Separator

Identifikasi Unit

Uji Fungsi
13

Pipa ventilasi udara
kamar mesin

Identifikasi Unit
Cek pemasangan

14

Alarm

General / Fire Alarm

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa, dan jangkauan
pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa, dan jangkauan
pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan uji
fungsi pipa)
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas : … ppm
Kapasitas sludge tank :
… m3
e. Overboard pipe :
f. Standard discharge
connection :
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15

Fire detector

Smoke/ heat detector

Fixed/ Portable

C. Untuk Kapal Kayu
No

Inspeksi

Jenis Inspeksi

1

Poros Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

2

Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

Sistem Kemudi

a. Kemudi (utama/darurat)
b. Penggerak
(manual/hidrolik/listik)
c. Mesin Kemudi
(utama/darurat)
d. Daun kemudi
e. Tongkat kemudi

3

4

Main engine

Identifikasi

Tes pengoperasian
5

Pendingin Mesin

6

Gear box

Identifikasi
Tes pengoperasian

7

Auxiliary Engine:
Auxiliary Engine 1

Auxiliary Engine 2

8

Tabung Poros dan
Bantalan Poros

9

Pipa di Kamar
Mesin

Keterangan
(dilaksanakan
pengecekan material
dan aligment test
porosnya termasuk jenis
pelumas yang
digunakan).
(dilaksanakan
pengecekan berat,
keseimbangan/
balancing, kondisi
contact fit/spie dengan
poros serta penguncian
propeller).

Identifikasi material dan
uji fungsi.

a. Merk :
b. Tipe :
c. TK/kW :
d. RPM :
e. Jumlah Mesin :
(dilaksanakan dock trial
dan sea trial)
Jenis pendingan mesin
menggunakan Air tawar
dan/atau air laut
a. Merk :
b. Tipe :
c. Ratio :
(dilaksanakan dock trial
dan sea trial)

Jumlah : … Unit
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas: …. HP/kW
d. Alternator : … kVA
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas: …. HP/kW
d. Alternator : … kVA

Identifikasi material

(pemeriksaan material
yang dipakai beserta
material bantalan poros
baling-baling)
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a. Sistem Pipa
Bahan Bakar

Cek pengelasan

(laporan QC)

Uji tekanan
Uji Fungsi

1,5 kali tekanan kerja

b. Sistem Air Laut

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

c. Sistem Air Tawar

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

d. Minyak Lumas

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

10 Pompa-Pompa :
a. Pompa
pemadam
kebakaran/
Pelayanan
Umum

b. Pompa
Pemadam
Kebakaran
Darurat

Identifikasi Unit

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :

Uji Fungsi

(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa, dan
jangkauan pancaran air)

Identifikasi Unit

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :

Uji Fungsi
c. Pompa Air
Tawar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

d. Pompa Air Laut

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

e. Pompa bahan
bakar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

12

Oil Water Separator

Identifikasi Unit

Uji Fungsi

(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa, dan
jangkauan pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas : … ppm
Kapasitas sludge
tank : … m3
e. Overboard pipe :
f. Standard discharge
connection :
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13

Pipa ventilasi
udara kamar
mesin

Identifikasi Unit
Cek pemasangan

14

Alarm

General / Fire Alarm

15

Fire detector

Smoke/ heat detector

Fixed/ Portable

Inspeksi

Jenis Inspeksi

1

Poros Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

2

Propeller

Identifikasi Material dan
pemasangan

Keterangan
(dilaksanakan
pengecekan material
dan aligment test
porosnya termasuk jenis
pelumas yang
digunakan).
(dilaksanakan
pengecekan berat,
keseimbangan/
balancing, kondisi
contact fit/spie dengan
poros serta penguncian
propeller).

Sistem Kemudi

a. Kemudi (utama/ darurat)
b. Penggerak (manual/hidrolik/
listik)
c. Mesin Kemudi
(utama/darurat)
d. Daun kemudi
e. Tongkat kemudi

D. Untuk Kapal Fiber
No

3

4

Main engine

Identifikasi

Tes pengoperasian
5

Pendingin Mesin

6

Gear box

Identifikasi
Tes pengoperasian

7

Auxiliary Engine:
Auxiliary Engine 1

Auxiliary Engine 2

8

Tabung Poros dan
Bantalan Poros

Identifikasi material dan
uji fungsi.

a. Merk :
b. Tipe :
c. TK/kW :
d. RPM :
e. Jumlah Mesin :
(dilaksanakan dock trial
dan sea trial)
Jenis pendingan mesin
menggunakan Air tawar
dan/atau air laut
a. Merk :
b. Tipe :
c. Ratio :
(dilaksanakan dock trial
dan sea trial)

Jumlah : … Unit
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas: …. HP/kW
d. Alternator : … kVA
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas: …. HP/kW
d. Alternator : … kVA
Identifikasi material

(pemeriksaan material
yang dipakai beserta
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material bantalan poros
baling-baling)
9

Pipa di Kamar
Mesin
a. Sistem Pipa
Bahan Bakar

Cek pengelasan

(laporan QC)

Uji tekanan
Uji Fungsi

1,5 kali tekanan kerja

b. Sistem Air Laut

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

c. Sistem Air Tawar

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

d. Minyak Lumas

Cek pengelasan
Uji tekanan
Uji Fungsi

(laporan QC)

10 Pompa-Pompa :
a. Pompa
pemadam
kebakaran/
Pelayanan
Umum

b. Pompa
Pemadam
Kebakaran
Darurat

Identifikasi Unit

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :

Uji Fungsi

(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa, dan
jangkauan pancaran air)

Identifikasi Unit

a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :

Uji Fungsi
c. Pompa Air
Tawar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

d. Pompa Air Laut

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

e. Pompa bahan
bakar

Identifikasi Unit
Uji Fungsi

12

Oil Water Separator

Identifikasi Unit

(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa, dan
jangkauan pancaran air)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a. Merk :
b. Tipe :
c. Kapasitas :
(diuji bersamaan dengan
uji fungsi pipa)
a.
b.
c.
d.

Merk :
Tipe :
Kapasitas : … ppm
Kapasitas sludge
tank : … m3
e. Overboard pipe :
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f. Standard discharge
connection :
Uji Fungsi
13

Pipa ventilasi
udara kamar
mesin

Identifikasi Unit
Cek pemasangan

14

Alarm

General / Fire Alarm

15

Fire detector

Smoke/ heat detector

Fixed/ Portable

E. Untuk Mesin Tempel (Outboard engine)
No

Inspeksi

Jenis Inspeksi

1

Sistem Kemudi

a. Kemudi
b. Wire/Kabel Kemudi

2

Outboard engine

Identifikasi

Tes pengoperasian
Pelat Duduk Mesin

3

Sistem Pipa Bahan
Bakar

Cek pengelasan

Keterangan
Kabel terlindungi dan
tidak menembus tanki
bahan bakar.
a. Merk :
b. Tipe :
c. TK/kW :
d. RPM :
e. Jumlah Mesin :
(dilaksanakan dock trial
dan sea trial)
Bahan, ketebalan dan
sudut kemiringan sesuai
dengan rekomendasi
engine maker.
(laporan QC)

Uji Fungsi
4

Pompa Jinjing
(potable)

4. KELISTRIKAN KAPAL (untuk semua jenis kapal)
No

Inspeksi

1

Rumah Kabel (Cable Tray)

Cek Kesesuaian
Cek Pengelasan

2

Instalasi Kelistrikan

Identifikasi Material
Pemasangan dan cek
penembusan kabel
Megger Test

3

Papan Saklar (Switch
Board)
a. Papan Saklar Utama
b. Papan Distribusi

Jenis Inspeksi

identifikasi material
uji fungsi
identifikasi material

Keterangan
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c. Koneksi Darat
d. Baterai/Accu

4

Lampu
a. Lampu Utama
b. Lampu Navigasi
c. Penerangan Darurat
d. Lampu Sorot
e. Aldis Light

5

Alarm
a. Alarm Utama
b. Alarm Kebakaran dan
Detektor

uji fungsi
identifikasi material
uji fungsi
identifikasi material
uji fungsi

Cek Pemasangan
Uji Fungsi
Cek Pemasangan
Uji Fungsi
Cek Pemasangan
Uji Fungsi
Cek Pemasangan
Uji Fungsi
Uji Fungsi
Cek Pemasangan

Cek Pemasangan
Uji Fungsi
Cek Pemasangan
Uji Fungsi

c. Sistem Pengeras Suara
dan intercom

Cek Pemasangan
Uji Fungsi

6

Sumber Listrik
a. Arus AC
b. Arus DC

Uji Fungsi
Uji Fungsi

5. PENGAWASAN PELUNCURAN KAPAL
No
Inspeksi
Keterangan
1 Persiapan Peluncuran
Progres pembangunan
…. Persen pembangunan Kapal
Perhitungan peluncuran
Galangan menunjukkan data perhitungan
Kapal
peluncuran.
Metode yang digunakan
Side launching atau end launching
Menjelaskan pelumas yang digunakan dalam
Pelumas yang digunakan
peluncuran (minyak, oli dll)
Memastikan
kondisi
kekedapan
dan
Cek alas
penggunakan cat kapal.
2

Peluncuran

3

Setelah peluncuran
Internal Inspeksi

Memastikan
kebocoran.

kondisi

kapal

tidak

ada
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6. VERIFIKASI KESESUAIAN GAMBAR DENGAN FISIK KAPAL

Untuk memastikan kesesuaian gambar dengan kondisi fisik kapal, maka
dilakukan verifikasi selama proses pembangunan kapal. Verifikasi
dilakukan dengan memperhatikan:
a. susunan pembagian ruang akomodasi crew dan/atau penumpang;
b. susunan kompartemen (ruang muat, ruang void, dll);
c. susunan tangki-tangki (tangki bahan bakar, tangki air tawar, tangki
muatan dll);
d. susunan kamar mesin (mesin induk, mesin bantu, pompa-pompa dll).
e. susunan pelat dan ketebalannya;
f. sistem perpipaan (pipa air tawar, pipa air laut, pipa muatan, pipa udara
dll);
g. sistem kelistrikan (penempatan msb, esb, battery);
h. sistem, konstruksi dan penempatan perlengkapan keselamatan Kapal;
i. sistem, konstruksi dan penempatan peralatan pencegahan kebakaran;
dan
j. peralatan dan perlengkapan kapal (alat bongkar muat, alat tambat dll).
7. PENGUJIAN DAN SERAH TERIMA KAPAL

1

Pelaksanaan Uji
Stabilitas

2

Pelaksanaan Uji Coba
Berlayar

3

Penyerahan hasil
Pembangunan
Kapal/Pekerjaan
Perombakan Kapal*)

Uji
stabilitas
menggunakan
metode
inclining test/draft survey *)
Dilaksanakan pada tanggal : …
Bertempat di : …
(hasil Uji Stabilitas dilampirkan)
Dilaksanakan pada tanggal : …
Bertempat di : …
(hasil Uji Coba Berlayar dilampirkan)
Tanggal Penyerahan : …
Diserahkan Oleh : …
Diterima Oleh : …
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Contoh 10
BERITA ACARA PENGAWASAN PELETAKAN LUNAS (KEEL LAYING)

KOP PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL/GALANGAN KAPAL
BERITA ACARA PELETAKAN LUNAS
Nomor : …………….……………………..
Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun …, Jam ... WIB, bertempat di
Galangan Kapal …, alamat …, telah diadakan Peletakan Lunas Kapal
Bangunan Baru dengan data sebagai berikut:
Nama Kapal

:

Jenis/Tipe Kapal

:

Material Kapal

:

Ukuran (P x L x D)

:

Nama dan Alamat Pemilik Kapal

:

Nama dan Alamat Galangan Kapal

:

Nomor dan tanggal kontrak

:

Badan Klasifikasi kapal

:

Demikian Berita Acara Peletakan Lunas ini kami buat dengan sebenarbenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(Galangan Kapal)

(Pemilik Kapal/yang mewakili)

( ………………………)

( ………………………)

(Perwakilan dari Direktur Jenderal)

(Badan Klasifikasi)

( ………………………)

( ………………………)
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Contoh 11
BERITA ACARA PELUNCURAN KAPAL

KOP PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL/GALANGAN KAPAL
BERITA ACARA PELUNCURAN KAPAL
Nomor : …………….……………………..

Pada hari ini … Tanggal … Bulan … Tahun … Jam … WIB, bertempat di
Galangan Kapal …, alamat …, telah dilaksanakan Peluncuran Kapal dengan
data sebagai berikut :
Nama Kapal

:

Jenis/Tipe Kapal

:

Material Kapal

:

Ukuran (P x L x D)

:

GT / DWT

:

Merk, Jumlah, dan Daya Mesin Induk

:

Nama dan Alamat Pemilik Kapal

:

Nama dan Alamat Galangan Kapal

:

Badan Klasifikasi kapal

:

Demikian Berita acara Peluncuran Kapal ini kami buat dengan sebenarbenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Galangan Kapal)

(Pemilik Kapal/yang mewakili)

( ………………………)

( ………………………)

(Perwakilan dari Direktur Jenderal)

(Badan Klasifikasi)

( ………………………)

( ………………………)
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Contoh 12
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI STABILITAS KAPAL
A.

B.

Pendahuluan
1. Tujuan pelaksanaan uji stabilitas Kapal yaitu untuk mendapatkan
secara akurat berat dan titik berat Kapal kosong.
2.

Metode pelaksanaan
a. Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test); dan
b. Draft survey (lightweight survey).

3.

Pemberlakuan metode Uji Kemiringan Kapal (Inclining Test)
a. proses pembangunan Kapal untuk Kapal penumpang semua
ukuran dan selain Kapal penumpang dengan panjang 24 m
(dua puluh empat meter) atau lebih; atau
b. proses pengerjaan Perombakan Kapal apabila terjadi:
1) perubahan berat Kapal lebih dari 2% (dua persen) dari
berat Kapal Kosong (Light ship), untuk Kapal dengan
panjang 50 m (lima puluh meter) atau kurang; atau
2) perubahan berat kapal lebih dari 1% (satu persen) dari
berat Kapal Kosong (Light ship), untuk Kapal dengan
panjang 160 m (seratus enam puluh meter) atau lebih;
atau
3) perubahan berat Kapal panjang antara 50 m (lima puluh
meter) sampai 160 m (seratus enam puluh meter) dihitung
dengan metode interpolasi; atau
4) adanya pergeseran titik berat memanjang kapal lebih dari
0,5% (nol koma lima persen);

4.

Pemberlakuan metode survei berat Kapal (lightweight survey)
a. proses pembangunan Kapal tongkang geladak yang tidak
berawak;
b. untuk Kapal Kembar (sister ship).

Persiapan Pelaksanaan
1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal untuk
pelaksanaan uji stabilitas Kapal, dan Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal harus datang menyaksikan dan memastikan
bahwa pengujian ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan data
yang benar, diambil dan dicatat sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya.
2. Permohonan sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) dilengkapi
dengan:
a. rencana garis (lines plan);
b. kurva atau data hidrostatik (hydrostatic curve);
c.
gambar rencana umum (general arrangement);
d. rencana kapasitas Kapal (capacity plan);
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e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.
l.
m.

tabel ukuran tangki (tank sounding table);
lokasi marka sarat (draught mark locations);
identitas Kapal dan galangan Kapal;
tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan;
data beban:
1) tipe;
2) jumlah berat (jumlah dan berat masing-masing beban uji);
3) sertifikasi;
4) metode pemindahan beban (rel geser atau crane);
5) perkiraan sudut maximum pada tiap sisi kapal;
alat ukur yang digunakan:
1) pendulum (perkiraan lokasi dan panjang pendulum);
2) u-tube (perkiraan lokasi dan panjang);
3) inclinometer (lokasi dan detail persetujuan dan kalibrasi);
perhitungan trim;
Kondisi tangki;
perkiraan
berat
yang
dikurangi
atau
ditambahkan,
perlengkapan, dan pemindahannya untuk mendapatkan berat
kapal kosong.

3.

Tanggung jawab galangan Kapal, pemilik Kapal, atau konsultan
(designer) yaitu untuk membuat persiapan, melakukan inclining test
atau lightweight survey, mencatat data dan menghitung hasil test.

4.

Kondisi Kapal Secara Umum
a. Kapal harus selengkap mungkin pada saat pelaksanaan tes.
Alat untuk pekerjaan diusahakan sedikit mungkin di atas
Kapal dan item perlengkapan Kapal yang belum naik ke Kapal
harus dicatat berat dan titik beratnya. Umumnya, jumah total
barang yang belum terpasang dikapal tidak boleh melebihi 2%
(dua persen) dan beban tambahan selain air ballas, tidak
melebihi 4% (empat persen) dari berat Kapal Kosong (Light
ship). Untuk Kapal kecil, prosentase tersebut boleh lebih besar.
b. semua barang harus dijaga agar tetap pada posisinya. Barang
yang dapat berayun atau mudah bergeser harus terikat di
tempatnya. Apabila terdapat kemungkinan lebih dari satu
penyimpanan, maka posisi penyimpanan barang selama
pelaksanaan pengujian berlangsung harus dicatat.
c.
Kapal harus dibersihkan dari sisa muatan, alat kerja, puingpuing, perancah, dan salju. Tidak diperbolehkan adanya es
yang terbentuk pada permukaan dalam dan luar, termasuk
lambung kapal bawah air.
d. semua air got dan cairan di ruang terbuka harus dibersihkan.
Jika pengeringan masing-masing tangki tidak memungkinkan,
maka jumlah cairan yang diizinkan harus mendapat
persetujuan dari Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk.
e.
semua tangki servis dan pipa permesinan harus terisi sesuai
kondisi kerjanya.
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f.
g.

secara umum, hanya personil yang bertugas dalam pengujian
kemiringan yang boleh berada di Kapal.
semua ruangan harus aman untuk diperiksa.

5.

Pemeriksaan Permukaan Bebas dan Isi Tangki
a. diusahakan agar semua tangki berada dalam kondisi penuh
atau kosong. Jumlah tangki yang berisi cairan diusahakan
sesedikit mungkin.
b. pengukuran volume (sounding) dan masa jenis cairan dalam
tangki harus dilakukan. Bentuk tangki yang tidak terisi penuh
harus diketahui untuk menentukan pengaruh permukaan
bebas cairan.
c.
langkah yang memadai harus diambil untuk mencegah adanya
kantong udara di tangka yang terisi penuh. Semua sambungan
antar tangki harus ditutup dan tangki yang kosong harus
dalam kondisi kering.

6.

Kondisi Lingkungan dan Susunan Penambatan
a. pengaturan penambatan yang baik yaitu tidak terlalu
ketat/tertekan (bebas tegangan). Pengaturan penambatan
tergantung dari efek kedalaman air, angin dan arus. Kapal
harus tertambat di daerah yang tenang, terlindung, bebas dari
gaya luar, seperti ombak atau gerakan air akibat pergerakan
baling-baling dari Kapal yang lewat. Kedalaman air di bawah
lambung harus cukup untuk memastikan bahwa lambung
akan sepenuhnya bebas. Kondisi air pasang dan trim Kapal
selama tes harus dipertimbangkan. Sebelum tes, kedalaman air
harus diukur dan dicatat di lokasi sebanyak yang diperlukan
untuk memastikan kapal tidak akan kandas. Jika dangkal, tes
harus dilakukan saat pasang tinggi atau Kapal pindah ke
perairan yang lebih dalam.
b. idealnya tata susunan penambatan meliputi haluan dan
buritan pada kedua sisi kapal yang diikat sedekat mungkin
dari garis tengah kapal (lihat gambar 1).
c.
bisa juga Kapal ditambat dengan tali tambat di haluan dan di
buritan pada salah satu sisi Kapal dan dilengkapi dengan tali
tambat silang (lihat gambar 2). Apabila satu tali tunggal di
haluan dan buritan yang akan dipakai, Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal harus meyakinkan bahwa gerakan kapal
bebas dari gaya yang mempengaruhi selama pelaksanaan
pengujian tersebut.
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12
11
10

TALI TAMBAT DIIKATKAN KE PELAT MATA YANG DILAS
SEMENTARA KE LINGGI HALUAN YANG BERDEKATAN
DENGAN GARIS AIR
BORDER TAMBAT
DERMAGA

TALI TAMBAT DIIKATKAN KE PELAT MATA
KIRI - KANAN DI BURITAN ATAU SEKITAR
RUDDER POST

TALI TAMBAT

Gambar 1. Susunan penambatan dengan tali di kedua sisi kapal

TALI TAMBAT
BURITAN

TALI TAMBAT
HALUAN

CILINDRICAL CAMEL
TALI TAMBAT

Gambar 2. Susunan penambatan dengan tali di salah satu sisi kapal

d.

e.

Kapal boleh ditambatkan dengan cara lain yang disetujui oleh
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Apabila terjadi arus
pasang surut, maka pengujian dilakukan pada saat pasang
surut terkecil.
Tangga akomodasi harus berada pada posisi disimpan pada
tempatnya dan tangga dari darat harus dilepas selama
pengujian. Beberapa buah kabel, selang yang terhubung
diusahakan agar dalam keadaan kendor.
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f.

Pengujian tidak boleh dilakukan dengan posisi kapal melintang
terhadap arah angin, ombak dan arus yang buruk karena akan
menyebabkan ketepatan hasil tidak dapat terjamin.

7.

Beban Uji
a. beban uji untuk pengujian kemiringan, sebaiknya digunakan
beban uji berupa benda padat. Berat masing-masing harus
ditandai dengan nomor identifikasi dan beratnya. Untuk Kapal
kecil, drum terisi penuh dengan air dapat digunakan. Drum
biasanya harus penuh dan tertutup untuk memungkinkan
kontrol berat yang akurat.
b. penggunaan beban cairan (ballas) dapat diijinkan sebagai
metode alternatif. Penggunaan beban cairan ini akan diberikan
untuk tes tertentu, dan diperlukan persetujuan prosedur
pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
c.
beban uji harus cukup memiringkan kapal paling sedikit 10
(satu derajat) dan paling besar 40 (empat derajat) pada setiap
sisi kapal terhitung dari posisi awal. Akan tetapi dalam hal
tidak memungkinkan untuk mencapai kemiringan sebesar 10
(satu derajat) dengan menggunakan beban padat atau air
balas, maka dapat diterima sudut kemiringan yang lebih kecil
dengan catatan simpangan bandul atau selisih tinggi cairan
pada U-Tube ke salah satu sisi kapal dari posisi semula setelah
perpindahan seluruh beban uji harus mencapai 15 cm (lima
belas centimeter).
d. setiap beban uji harus beban yang menyatu, terbebas dari air
dan dibentuk sedemikian rupa sehingga titik beratnya dapat
ditentukan dengan tepat, dianjurkan agar beban uji jumlahnya
tidak kurang dari empat buah (atau empat kelompok beban),
masing-masing memiliki berat yang sama dan beban uji
(kelompok beban uji) berada pada posisi yang simetris dan
sejajar dengan garis tengah Kapal, berada di tempat yang
mudah dipindahkan dan mudah pengukuran lengannya. Beban
uji harus ditimbang menggunakan timbangan yang telah
disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

8.

Pendulum (Bandul) dan Peralatannya
a. dianjurkan untuk menggunakan 3 (tiga) buah alat ukur untuk
menentukan kemiringan Kapal setelah masing-masing beban
dipindahkan ke sisi yang lain, namun sedikitnya 2 (dua) buah
peralatan yang digunakan dimana salah satu dari perlatan
tersebut menggunakan pendukum (bandul) atau tabung
berbentuk U (U-tube).
b. pendulum (bandul) harus cukup panjang untuk memberikan
simpangan (defleksi), diukur untuk setiap sisi, minimal defleksi
15 cm (lima belas centi meter). Pada umumnya, panjang
pendulum minimal 3 meter. Disarankan agar menggunakan
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c.

d.

pendulum dengan panjang 4 m (empat meter) sampai 6 m
(enam meter).
penggunaan stabilograf juga dapat diterima dengan catatan
kalibrasi dari alat tersebut telah diverifikasi dan disetujui oleh
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebelum pengujian
dilaksanakan.
Urutan
pola
kemiringan
Kapal
harus
dilampirkan pada laporan pengujian
penataan
pendulum
dan
peralatannya
seperti
yang
ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini. Jika pendulum
dengan panjang yang berbeda, pencatatan hasil yang sama
harus dihindari.
PAKU
DIIKAT PADA
KONSTRUKSI
BADAN KAPAL
KAWAT PIANO
ATAU SEJENISNYA

CINCIN
PENGUNCI

BALOK
KAYU
PANJANG
PENDULUM

PAPAN KAYU HALUS
DIREKATKAN PADA BANGKU

PENAHAN

BANGKU (KUDA-KUDA)
DIBERI PENAHAN AGAR
TIDAK BERGESER

CAIRAN
KENTAL

KETINGGIAN
YANG CUKUP

Gambar 3. Pendulum (bandul) dan peralatannya

e.

f.

pada Kapal yang lebih kecil, di mana ada ruang yang cukup
untuk menggantung pendulum panjang, defleksi 15 cm (lima
belas centimeter) harus diperoleh dengan menambah beban uji,
sehingga dapat meningkatkan kemiringan. Pada sebagian Kapal
kemiringannya adalah antara 10 (satu derajat) sampai 40
(empat derajat).
kawat pendulum harus kawat atau bahan monofilamen
lainnya. Sambungan atas pendulum harus bebas berotasi
terbatas dari pivot point. Sebuah ember yang diisi dengan oli
dengan viskositas tinggi disediakan untuk meredam gerakan
dari pendulum pada setiap perpindahan beban. Pengaturan
pendulum (bandul) dan peralatannya ditunjukkan pada gambar
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3. Pendulum dapat ditempatkan di setiap lokasi di kapal,
longitudinal dan transversal. Biasanya pendulum ditempatkan
di bagian depan dan belakang kapal pada garis tengah (center
line) dari kapal, dan letak pendulum harus terlindung dari
angin. Penggunaan inclinometers atau alat ukur lainnya
digunakan hanya tersedia satu pendulum.
9.

Tabung berbentuk U (U-Tube)
a. lengan dari tabung berbentuk U (U-Tube) harus aman dan
diposisikan sejauh mungkin pada sisi kapal dan harus sejajar
dengan centre line Kapal. Jarak antara lengan yang tegak harus
diukur tegak lurus terhadap bidang centreline.
b. penataan dibuat untuk memudahkan membaca dan memeriksa
kantong udara, tabung plastik bening atau selang bisa
digunakan. Tabung U harus diuji sebelum pelaksanaan tes
untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap di
dalam tabung U. Jarak horizontal antara kaki dari tabung U
harus cukup untuk mendapatkan perbedaan tingkat minimal
15 cm (lima belas centi meter) antara tegak dan kecenderungan
maksimum untuk setiap sisi. Biasanya, air akan digunakan
sebagai cairan dalam tabung U, viskositas rendah cairan bisa
digunakan. Tabung harus bebas dari kantong-kantong udara.

10. Inclinometer
Penggunaan alat inclinometer harus sesuai dengan rekomendasi
sebagai berikut:
a. akurasi harus setara dengan pendulum;
b. sensitivitas inclinometer harus sedemikian rupa sehingga sudut
kemiringan
Kapal
dapat
direkam
selama
pengujian
keseimbangan Kapal;
c.
periode pencatatan harus cukup untuk mengukur kemiringan
secara akurat. kapasitas perekaman harus cukup untuk
mencatat seluruh tes;
d. instrument harus dapat mencetak sudut kemiringan di atas
kertas;
e.
instrument harus memiliki kinerja linear selama rentang
pengujian/sudut kemiringan;
f.
instrument harus disertai dengan intruksi penggunaan yang
mencakup detail kalibrasi, petunjuk pengoperasian dan lainlain; dan
g. instrument bisa menunjukkan kinerja yang diperlukan
administrasi selama pelaksanaan uji kemiringan Kapal.
C.

Pelaksanaan Uji Kemiringan
1. Penanggung jawab
Galangan Kapal atau pemilik Kapal bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan uji kemiringan Kapal ini. Pejabat Pemeriksa
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Keselamatan Kapal atau surveyor Badan Klasifikasi bertugas
mengawasi pelaksanaan uji kemiringan Kapal sesuai dengan
prosedur.
2. Pengukuran Sarat dan Massa Jenis Air
a. sarat air atau lambung timbul harus diukur menjelang dan
setelah pengujian untuk memastikan bahwa tidak ada
perubahan yang signifikan terhadap kondisi kapal selama
pengujian;
b. sarat air atau lambung timbul harus diukur pada tanda sarat
haluan, buritan dan tengah kapal pada kedua sisi. Apabila
lambung timbul tidak diukur dari tepi atas garis geledak pada
sisi kapal dari geledak lambung timbul atau pada gading yang
sama lokasinya dengan tanda sarat, maka lokasi dan data
vertikalnya harus dinyatakan;
c.
untuk mengontrol ketepatan pengukuran sarat air, dianjurkan
untuk menggambar 2 (dua) garis air berdasarkan pembacaan
sarat air dan dengan yang diukur berdasarkan lambung
timbul. Apabila pengukuran tepat, maka kedua garis air akan
berhimpit. Dalam hal kedua garis air tidak berhimpit, maka
pengukuran tambahan harus dilakukan; dan
d. sejumlah contoh air yang cukup harus diambil pada lokasi dan
kedalaman yang sesuai untuk memperoleh hasil pemeriksaan
massa jenis air yang tepat.
3. Pemindahan Beban Uji
a. Sebelum dilakukan pemindahan beban uji yang harus
diperiksa sebagai berikut:
1) Pengaturan tambatan harus diperiksa untuk memastikan
bahwa kapal yang mengambang bebas.
2) Panjang pendulum harus diukur dan dicatat. Pendulum
harus selaras sehingga ketika Kapal miring, kawat dekat
dengan penggaris untuk memastikan pembacaan yang
akurat.
3) Posisi awal dari beban harus diberi tanda di atas geladak
untuk menjamin pemindahan dilakukan secara konsisten.
4) Pengaturan komunikasi yang memadai.
5) Semua personel berada ditempatnya.
b.

Dua urutan pemindahan beban uji yang direkomendasikan
dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.
Tabel 1. Urutan Pemindahan Beban Uji Kemiringan Kapal
Jumlah Beban atau Kelompok Beban

Urutan
Pemindahan
Beban

Empat
Kiri

Enam
Kanan

Kiri

Kanan
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No. 0

2, 4

1, 3

2, 4, 6

1, 3, 5

No. 1

4

1, 2, 3

4, 6

1, 2, 3, 5

No. 2

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5,
6

No. 3

1

2, 3, 4

5

1, 2, 3, 4, 6

No. 4

1, 3

2, 4

1, 3, 5

2, 4, 6

No. 5

1, 2, 3

4

1, 2, 3, 4, 5

6

No. 6

1, 2, 3, 4

No. 7

2, 3, 4

1

1, 2, 4, 6

3, 5

No. 8

2, 4

1, 3

2, 4, 6

1, 3, 5

1, 2, 3, 4, 5,
6

Kiri dan kanan menunjukkan posisi sebelah kiri dan sebelah
kanan kapal.
Nomor yang diberi garis di bawahnya menyatakan posisi beban
atau kelompok beban yang terakhir dipindahkan.
c.

d.

e.

f.

Jarak pergeseran beban melintang harus sejauh mungkin dan
perubahan pada posisi memanjang dan vertikal ketika gerakan
dari kiri ke kanan atau sebalikya harus dihindari.
Pembacaan simpangan bandul atau tabung U pada papan
pencatat dapat dilakukan dangan salah satu cara sebagai
berikut:
1) Pada akhir posisi stabil dari bandul atau kolom cairan
berhentinya gerakan Kapal akibat pergeseran beban uji;
2) Dengan cara menentukan harga rata-rata dari simpangan
(osilasi).
Pemeriksaan setiap alat ukur harus dilakukan selama
pengujian berlangsung. Pada umumnya penggambaran titiktitik yang merupakan fungsi dari sudut kemiringan dengan
momen akibat perpindahan beban akan berada pada garis
lurus yang melewati sumbu perpotongan absis dan ordinat
(0,0). Apabila terjadi penyimpangan dimana letak titik tidak
berada dalam suatu garis lurus, maka simpangan dan momen
harus diperiksa dan dikoreksi sebelum perpindahan beban uji
berikutnya.
Gambar 1.4 sampai 1.7 mengilustrasikan contoh hasil
pembacaan simpangan bandul/Tabung U dimana momen luar
telah bekerja pada kapal dan menyebabkan kemiringan
sehingga pembacaan tidak akurat serta tindakan koreksi yang
harus diambil.
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Gambar 3. Titik – Titik Sudut Kemiringan Dan Momen Akibat Perpindahan
Beban

g.

Personil pelaksana diinstruksikan tetap ditempat tugasnya
ketika sedang dilakukan pembacaan data kemiringan Kapal,
tali tambat, kabel, dan selang yang terhubung dengan Kapal
harus berada dalam keadaan kendor setelah beban
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dipindahkan sampai seluruh pembacaan data kemiringan
kapal selesai dilaksanakan.
D.

Pelaporan dan Analisa Data Kapal Kosong
Galangan Kapal/pemilik Kapal harus menyatukan data yang diperoleh
selama pengujian ke dalam laporan secara menyeluruh, yang dapat
berupa gabungan dengan analisa Kapal kosong. Hasil pembacaan yang
tidak digunakan pada analisa akhir harus tetap tercantum dalam
pelaporan. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus menjamin
bahwa data yang diberikan dalam laporan adalah sesuai dengan yang
diperoleh selama pengujian dan dia harus menandatangani berita acara
pengujian. Pelaporan dan analisa pengujian kemiringan harus dikirim ke
kantor pusat untuk penelaahan atau penerimaan hasil sebagai dasar
persetujuan informasi stabilitas kapal.

E.

Pengujian Stabilitas Untuk Tongkang Geladak
Pengujian kemiringan umunya tidak diperlukan untuk Kapal tongkang
geladak sejauh tinggi titik berat vertical KG dapat diperkirakan dari hasil
perhitungan stabilitas. Titik G dapat diperkirakan berada di satu bidang
dengan bidang geladak utama atau nilai KG dapat diambil lebih rendah
dari tinggi bidang geladak utama sejauh data kapal memenuhi syarat
yang dapat diterima. Data displacement Kapal kosong dan titik berat
arah memanjang kapal harus ditentukan berdasarkan perhitungan yang
berasal dari survei saat pemeriksaan massa jenis air.
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Contoh 13
BERITA ACARA UJI COBA BERLAYAR (SEA TRIAL)
KOP PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL/GALANGAN KAPAL

BERITA ACARA UJI COBA BERLAYAR (SEA TRIAL)
Nomor : …………………………….……………………..
Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … kami yang bertanda tangan di
bawah ini telah melaksanakan dan menyaksikan Uji Coba Berlayar (Sea Trial)
terhadap kapal dengan data sebagai berikut:
Nama Kapal
Pemilik kapal
Galangan Pembangun
Tempat Pelaksanaan
Pelabuhan Pendaftaran
Tonase kotor
Material

:
:
:
:
:
:
:

Ukuran pokok Kapal:
Panjang Seluruhnya (LOA)
Panjang antara garis tegak (LBP)
Lebar (B)
Tinggi (H)
Sarat Air
Merk dan Daya Mesin Induk

:
:
:
:
:
:

Demikian Berita acara Uji Coba Berlayar (Sea Trial) dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

(Galangan Kapal)

(Pemilik Kapal/yang mewakili)

( ………………………)

( ………………………)

(Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal)

(Badan Klasifikasi)

( ………………………)
( ………………………)
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Contoh 14
PEDOMAN ATAU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
UJI COBA BERLAYAR (SEA TRIAL)
1. Uji coba berlayar dilaksanakan untuk Kapal yang mempunyai mesin
penggerak sendiri dan telah selesai melaksanakan proses pembangunan
atau perombakan Kapal.
2. Sebelum pelaksanaan uji coba berlayar (sea trial), pemilik Kapal atau
galangan Kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan uji coba
berlayar (sea trial) yang dibuat oleh galangan Kapal dan ditandatangani
bersama dengan surveyor badan klasifikasi (apabila kapal diklaskan).
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan uji coba berlayar kapal (sea trial),
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan surveyor Badan
Klasifikasi apabila kapal diklaskan.
4. Pelaksanaan uji coba berlayar (sea trial) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Tes olah gerak (manouvering test) yang mencakup:
1) Percobaan gerakan melingkar kanan dan kiri (turning cycle test);
2) Percobaan oleh gerak Z/zig zag (Z-manouver test);
3) Percobaan maju mundur dan berhenti (Crash stop astern and
ahead test) termasuk:
a) Pengujian berhenti mundur (dari Maju penuh ke mundur
penuh)
(crash stop astern test-from full ahead to full astern)
b) Pengujian berhenti maju (dari mundur penuh ke maju penuh)
(crash stop ahead test-from full astern to full ahead)
4) Percobaan inertia (Stopping test);
5) Percobaan mundur (Reversing Trial Test);
6) Percobaan Spiral (Spiral test);
7) Percobaan melingkar (Williamson Turn Test);
b. Percobaan kecepatan kapal (speed trial test).
5. Pengetesan terhadap alat bantu kapal meliputi:
a. Pengujian tingkat kebisingan (noise level measurement)
b. Pengujian system pengoperasian kemudi (steering gear system test)
c. Pengujian kinerja system listrik darurat pada saat aliran listrik padam
(black out test)
d. Percobaan ketahanan berlayar (endurance test)
e. Percobaan pengoperasian jangkar (anchoring test)

-92-

6. Uji Coba Berlayar (sea trial) dibuat berita acara yang ditandatangani oleh:
a.
b.
c.
d.

pemilik Kapal;
galangan Kapal;
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal; dan
surveyor badan klasifikasi (apabila kapal diklaskan).

7. Hasil uji coba berlayar (sea trial) didokumentasikan menggunakan format
berikut:
DATA KAPAL
1. UMUM
NAMA KAPAL
TIPE KAPAL
PEMILIK
GALANGAN PEMBANGUN

:
:
:
:

2. UKURAN KAPAL
PANJANG KAPAL (LOA)
PANJANG GARIS AIR (LWL)
PANJANG GARIS TEGAK (LPP)
LEBAR (B)
TINGGI (H)
SARAT DESAIN (T)
BOBOT MATI (DWT)
GROSS TONNAGE

:
:
:
:
:
:
:
:

3. MESIN INDUK
MAKER
JUMLAH DAN JENIS/TIPE
DAYA MESIN
PUTARAN MESIN
SERIAL NUMBER ENGINE (P/S)

:
:
:
:
:

GEAR BOX
MAKER/MODEL
RATIO

:
:

4. MESIN BANTU
MAKER
JUMLAH DAN JENIS/TIPE
DAYA MESIN
PUTARAN MESIN
SERIAL NUMBER ENGINE
ALTERNATOR
MAKER/TIPE
JUMLAH

Unit /
HP/Kw
rpm

:
:
:
:
:

:
:

Unit /
HP/Kw
rpm
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5. PROPELER
MAKER
JUMLAH DAUN
DIAMETER
PITCH

:
:
:
:

KONDISI SAAT PERCOBAAN

HARI / TANGGAL

: ……………………………………………………..

TEMPAT

: ……………………………………………………..

CUACA

: ……………………………………………………..

KEDALAMAN PEAIRAN

: ……………………………………………………..

ARAH/KEADAAN ANGIN

: ……………………………………………………..

ARAH/KEADAAN OMBAK

: ……………………………………………………..

ARAH/KEADAAN ARUS

: ……………………………………………………..

JUMLAH PERSONEL

: …………… Orang

SARAT

BELAKANG : ………… ( P ) / ………… ( S ) Meter
TENGAH

: ………… ( P ) / ………… ( S ) Meter

DEPAN

: ………… ( P ) / ………… ( S ) Meter

VOLUME TANGKI – TANGKI

NO.
1
2
3

NAMA TANGKI

TON

KET.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PERCOBAAN KECEPATAN (SPEED TRIAL)
Tempat Percobaan

:

Kondisi Cuaca

:

Kedalaman laut

:

Pengukuran kecepatan dengan menggunakan GPS/Mile Post *) & Pengukuran
Kedalaman dengan menggunakan Echosounder.
Pengukuran kecepatan dilakukan selama 5 (lima) menit pada tiap percobaan
pada kondisi stabil.

TAHAP

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

TENAGA MESIN

25

25

50

50

75

75

85

85

100

100

110

110

(% MCR)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

PERCOBAAN

XI**) XII**)
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PUTARAN
MESIN

S
P

WAKTU (menit)
JARAK
(meter/mile)
HALUAN (*)
KECEPATAN /
Knot GPS
INDOCATOR
KECEPATAN
RATA – RATA
(Knot)
ARAH KAPAL
ARUS
ANGIN
**) Dengan persetujuan dari pihak maker.

PERCOBAAN BERPUTAR/CIKAR KIRI DAN KANAN
(TURNING CIRCLE TEST)
Gerak Melingkar

Gerakan ke Kanan

Gerakan ke Kiri

turning circle

(right turning)

(left turning)

Haluan Awal Kapal (0)
initial course
Kecepatan Awal Kapal

knot

knot

rpm

rpm

initial ship speed
Putaran Mesin Utama (P)
M/E revolution P’side
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Putaran Mesin Utama (S)

rpm

rpm

M/E revolution S’side
Sudut Kemudi

350

350

rudder angel
Waktu yang dibutuhkan sampai sudut

detik

detik

final rudder angel attained after
Waktu putar ke

900

detik

detik

Turning time to

1800

detik

detik

2700

detik

detik

3600

detik

detik

m

m

m

m

m

m

Lintasan Termasuk lintasan
haluan/buritan A (m)
Way Ahead incl. stern/bow, track A
Diameter Taktis B (m)
Tactical diameter
Diameter Lingkaran putar C (m)
Turning cycle diameter

C

Kiri / Port

B

A
A

Kanan /
Starboard

C

B
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PERCOBAAN MELINGKAR (WILLIAMSON TURN TEST)
DILAKUKAN PADA 85% MCR
Type Kemudi

Menggantung

Sudut Kemudi

350

Kecepatan Awal Kapal

Knot

Putaran Mesin Induk (P/S)
Sudut Kemiringan Kapal

0

Waktu Kapal Saat Melingkar

Detik

Waktu Total

Detik

Panjang Pergerakan Maju

Meter

Panjang Lintasan Awal sampai Akhir
Test

Meter

WAKTU
( Detik )
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

SUDUT (0)
PEMBACAAN

PERGANTIAN

KECEPATAN
( Knot )
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140
150
160
170
180
190
200

Kecepatan ratarata

PERCOBAAN ZIG – ZAG
GERAKAN Z (MANOUVER TEST)
DILAKUKAN PADA 85% MCR

KIRI

HALUAN 0°
RUDDER 0°

HALUAN 340° P
RUDDER 20° P

RUDDER 20° P &
HALUAN 340° P

LINTASAN KAPAL

RUDDER 0°
START

KANAN

HALUAN 20° S
RUDDER 20° S

RUDDER 20° S &
HALUAN 20° S

RUDDER 20° P &
HALUAN 20° P

Waktu yang diperlukan =

detik ( dari rudder 00 ke rudder 200 S)

Waktu yang diperlukan =

detik ( sampai rudder 200 S & haluan 200 S)

Waktu yang diperlukan =

detik ( dari rudder 200 S ke rudder 3400 P)

Waktu yang diperlukan =

detik ( sampai rudder 200 P & haluan 3400 P)

Waktu yang diperlukan =

detik ( dari rudder 200 P & rudder 200 S)

Waktu yang diperlukan =

detik ( dari rudder 200 S & rudder 00 )
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- Arah kapal

=

- Rpm Mesin (P/S)

=

- Kemiringan Kapal

=

0

- Kecepatan rata-rata

=

knot

0

- Jarak Tempuh Total =

meter

- Waktu Tempuh Total =

detik

PERCOBAAN ZIG – ZAG
GERAKAN Z (MANOUVER TEST)
WAKTU
( Detik )
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

SUDUT (0)
PEMBACAAN

PERGANTIAN

KECEPATAN
( Knot )
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180
190
200
210
220
230
240
250

Kecepatan ratarata

PERCOBAAN SPEED EFFECTIVE RUDDER TEST UTAMA
(MANOUVER) ( 00 – 350 P – 350 S – 350 P – 00 )
DILAKUKAN PADA 85% MCR
B

KIRI

dtk

F

dtk

0 dtk
C

LINTASAN KAPAL

A

E

dtk

dtk

KANAN

D

dtk

Waktu yang diperlukan A – B =

detik ( 350 )

Waktu yang diperlukan B – C =

detik ( 00 )

Waktu yang diperlukan C – D =

detik ( 350 )

Waktu yang diperlukan D – E =

detik ( 00 )

Waktu yang diperlukan E – F =

detik ( 350 )

-

Type kemudi

=

Rudder pintle

-

Sudut kemudi

=

0

-

Arah kapal

=

0

dtk
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-

Rpm mesin (P/S)

=

-

Kemiringan Kapal

=

0

-

Kecepatan rata-rata

=

knot

-

Jarak tempuh dari A – E

=

meter

-

Waktu tempuh A – E

=

detik

Catatan :
1. Pengoperasian Kemudi Menggunakan Joystick
2. Waktu yang diperlukan = 28 detik DENGAN kecepatan kapal sesuai
dengan kontrak dari 350 P ke 350 S dan sebaliknya.

PERCOBAAN LOW SPEED EFFECTIVE RUDDER TEST DARURAT
(MANOUVER) ( 00 – 150 S – 150 P – 00 )
DILAKUKAN PADA 50% MCR

RUDDER 15° P
KIRI

RUDDER 0°

LINTASAN KAPAL
START
KANAN
RUDDER 15° S

Waktu yang diperlukan = 60 detik ( Dari Rudder 150 S ke Rudder 150 P )
-

Arah kapal

=

-

Rpm mesin ( P/S )

=

-

Kemiringan kapal

=

0

-

Kecepatan rata-rata

=

knot

0

Catatan : Pengoperasian Kemudi Menggunakan Steering Wheel
PERCOBAAN INERTIA SAAT MAJU PENUH (STOPPING TEST)
DILAKUKAN PADA 100% MCR
Arah kapal
RPM Mesin ( P/S )
Waktu Total
Jarak Yang Ditempuh
Kecepatan Ketika Kapal
Berhenti
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WAKTU ( DETIK )

KECEPATAN ( KNOT )

ARAH HALUAN ( 0 )

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Kec. Rata-rata

knot

PERCOBAAN INERTIA SAAT MUNDUR PENUH (STOPPING TEST)
DILAKUKAN PADA 100% MCR
Arah kapal
RPM Mesin ( P/S )
Waktu Total
Jarak Yang Ditempuh
Kecepatan Ketika Kapal
Berhenti
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WAKTU ( DETIK )

KECEPATAN ( KNOT )

ARAH HALUAN ( 0 )

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Kec. Rata-rata

knot

PERCOBAAN MAJU SEGERA SAAT MUNDUR PENUH (CRASH STOP)
DILAKUKAN PADA 100% MCR
SYSTEM KEMUDI
ARAH KAPAL
PUTARAN MESIN ( P/S )

Menggantung
0
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WAKTU DARI “FULL ASTERN” HINGGA PUTARAN STANDBY (A ke
B)

Detik

WAKTU SETELAH STANDBY HINGGA PROPELER “FULL AHEAD”
(B ke C)

Detik

WAKTU DARI PROPELER “FULL ASTERN” S/D KAPAL BERHENTI
(C ke D)

Detik

WAKTU DARI “FULL ASTERN” HINGGA KAPAL BERHENTI

Detik

JARAK TEMPUH DARI “FULL ASTERN ORDER” HINGGA KAPAL
BERHENTI

Meter

WAKTU (DETIK)

HALUAN (

0

)

KECEPATAN (KNOT)

10
0
10
20
30
40
50
60
Kec. Rata-rata

knot
D

ARAH KAPAL
ASTERN
A

B
DETIK

C
DETIK

DETIK
DETIK (

A = FULL ASTERN ORDER ( V awal di A =
B = PROPELER BERHENTI (kecepatan di B =

meter)

knot, RPM P/S =

knot, arah Haluan =

C = “FULL AHEAD SPEED ENGINE” TERCAPAI (mesin P/S = rpm)
D = KAPAL BERHENTI (Haluan pada posisi

rpm )

0)

0)
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PERCOBAAN MUNDUR SEGERA SAAT MAJU PENUH (CRASH STOP)
DILAKUKAN PADA 100% MCR
SYSTEM KEMUDI

Menggantung

ARAH KAPAL

0

PUTARAN MESIN ( P/S )
WAKTU DARI “FULL AHEAD” HINGGA PUTARAN STANDBY (A ke
B)

Detik

WAKTU SETELAH STANDBY HINGGA PROPELER “FULL ASTERN”
(B ke C)

Detik

WAKTU DARI PROPELER “FULL AHEAD” S/D KAPAL BERHENTI
(C ke D)

Detik

WAKTU DARI “FULL AHEAD” HINGGA KAPAL BERHENTI

Detik

JARAK TEMPUH DARI “FULL AHEAD ORDER” HINGGA KAPAL
BERHENTI

Meter

WAKTU (DETIK)

HALUAN (

0

)

KECEPATAN (KNOT)

10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Kec. Rata-rata
D

knot

ARAH KAPAL
AHEAD
C
DETIK
DETIK (

meter)

B
DETIK

A
DETIK

-106-

A = FULL AHEAD ORDER ( V awal di A =

knot, RPM P/S =

B = PROPELER BERHENTI (kecepatan di B =

rpm )

knot, arah Haluan =

0)

C = “FULL ASTERN SPEED ENGINE” TERCAPAI (mesin P/S = rpm)
D = KAPAL BERHENTI (Haluan pada posisi

0)

PERCOBAAN KETAHANAN MESIN (ENDURANCE TEST)
NO

PERCENTAGE

ITEM

85 %

100 %

REMARK

MAIN ENGINE ( P )
1

RPM

2

T. Lub Oil ( C

0

)

3

T. Exhaust ( C

0

4

Water Temp. ( C

5

Boost Pressure (mpa)

6

Oil Pressure ( Bar )

)
0

)

GEAR BOX ( P )
7

Oil Pressure

8

Oil Temperature

9

Rpm Shaft (

/min )

10

Temp. Stern Tube

11

Temp. As Propeller

12

Temp. Plumee Blok

13

Engine Room Temp.

NO

ITEM

PERCENTAGE
85 %

100 %

REMARK
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MAIN ENGINE ( S )
1

RPM

2

T. Lub Oil ( C

0

)

3

T. Exhaust ( C

0

4

Water Temp. ( C

5

Boost Pressure (mpa)

6

Oil Pressure ( Bar )

)
0

)

GEAR BOX ( P )
7

Oil Pressure

8

Oil Temperature

9

Rpm Shaft (

/min )

10

Temp. Stern Tube

11

Temp. As Propeller

12

Temp. Plumee Blok

13

Engine Room Temp.

Catatan :
1. Endurance dilakukan pada kecepatan Kapal :

knot ( MCR 85% ) dan

knot ( MCR 100% )
2. Record data dilakukan pada saat endurance : …….. jam 85% dan …… jam
100%
3. Untuk 85% brp 4 jam, untuk 100 % 2 jam
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RECORD DATA DARI KAMAR MESIN PADA SAAT SPEED TRIAL
SPEED TRIAL UNTUK IKUT ARUS
NO

PERCENTAGE

ITEM

25%

50%

75%

85%

100%

REMARK

MAIN ENGINE ( P )
1

RPM

2

T. Lub Oil ( C

0

)

3

T. Exhaust ( C

0

4

Water Temp. ( C

5

Boost Pressure (mpa)

6

Oil Pressure ( Bar )

)
0

)

GEAR BOX ( P )
7

Oil Pressure

8

Oil Temperature

9

Rpm Shaft (
)

/min

10

Temp. Stern Tube

11

Temp. As Propeller

12

Temp. Plumee Blok

13

Engine Room Temp.

SPEED TRIAL UNTUK LAWAN ARUS
NO

PERCENTAGE

ITEM

25%

MAIN ENGINE ( P )
1

RPM

2

T. Lub Oil ( C

3

T. Exhaust ( C

4

Water Temp. ( C

0
0

)
)
0

)

50%

75%

85%

100%

REMARK
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5

Boost Pressure (mpa)

6

Oil Pressure ( Bar )
GEAR BOX ( P )

7

Oil Pressure

8

Oil Temperature

9

Rpm Shaft (

/min )

10

Temp. Stern Tube

11

Temp. As Propeller

12

Temp. Plumee Blok

13

Engine Room Temp.

Catatan :
1. Record data dilakukan pada saat Speed Trial dengan waktu 4 menit
setiap tahapan.

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MESIN INDUK & MESIN BANTU
DILAKUKAN SELAMA ENDURANCE
NO

ITEM

1

Lama Pengujian

2

Pembebanan Main Engine,
P/S

3

Kondisi FODT
-

85 % MCR

menit

120

Rpm/Kw

FODT ( S )

Sounding awal

Liter

Sounding akhir selama 1 jam

Liter

Pemakaian FODT ( S )
-

4

UNIT

Liter/jam

FODT ( P )

Sounding awal

Liter

Sounding akhir selama 1 jam

Liter

Pemakaian FODT ( P )

Liter/jam

Konsumsi Bahan Bakar

Liter/jam

120

100 % MCR
60

60
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Liter/jam
Ton/jam
Catatan :
1. Asumsi Berat Jenis Bahan Bakar
2. Konsumsi FO pada MCR 85%
3. Konsumsi FO pada MCR 100%

: 0,85 ton/m3
: …………. Liter / jam
: …………. Liter / jam

PERCOBAAN JANGKAR
JANGKAR
TURUN
POSISI

NO
SEGEL

3 segel
DENGAN
WAKTU

JANGKAR NAIK

WAKTU
KEC.
(MENIT) (M/MNT)

VOLT
/AMPERE
MOTOR

TEKANAN
POMPA
MINYAK
(kg/cm2)
NAIK TURUN

1
Starboard

2
3
4
1

Portside

2
3
4

Panjang rantai 1 segel
Diameter Rantai
Panjang Rantai Total
Kedalaman perairan

:
27.5 meter
:
mm
:
segel
: …… m

Berat Jangkar : @

kg

Catatan :
1. Kecepatan angkat rata-rata jangkar (P/S) = ……... /menit &
………m/menit
2. Penghentian rantai jangkar (Chain Stopper) ada dan berfungsi ………….
*(baik/tidak baik)
3. Rem (brake) dan kopling berfungsi ………….. *(baik/tidak baik)
4. Cuci rantai jangkar berfungsi …………… *(baik/tidak baik)
5. …….. segel terpasang pada jangkar di chain locker
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…….. segel terpasang pada chain locker kanan
…….. segel terpasang pada chain locker kiri
6. Penurunan jangkar dengan control jarak jauh dari anjungan/pusat
operasi Kapal berfungsi dengan ………….. *(baik/tidak baik)
Persyaratan minimum:
1. 3 (tiga) segel kedalam air
2. Kecepatan angkat minimum 9 meter / menit.
PENDORONG HALUAN / BURITAN (BOW/STERN THRUSTER UNIT)
No.
1
Pengukuran

Kecepatan Kapal referensi (kn)
Ship’s speed (reference) (kn)
Waktu yang diperlukan untuk mencapai
gaya dorong maksimum (menit;detik)
Max. thrust attained afetr (minutes:sec)
Penentuan deviasi haluan dipertahankan
yang diputar pada arah berlawanan
(menit;detik)
Max. back thrust attained after (min;sec)
Waktu yang diperlukan untuk mencapai
gerakan pendorong balik maksimum
(menit;detik)
Max. thrust attained afetr (minutes:sec)
Kapal pada haluan awal (menit:det)
Ship on initial course (min:sec)
Penentuan deviasi haluan dipertahankan
yang diputar pada arah berlawanan
(menit;detik)
Max. back thrust attained after (min;sec)
Arus listrik
Electric current

I. Tahap (A)
Step (A)

2

3

Catatan

