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SINOPSIS 

 
Pada tanggal 7 September 2003 PK.03.20 KMP Wimala Dharma yang sedang beroperasi pada 
lintasan Padang Bai – Lembar di tenggelam di perairan Selat Lombok pada posisi 08o33’19” 
Lintang Selatan, 115o38’31” Bujur Timur. 

KMP Wimala Dharma bertolak dari pelabuhan penyeberangan Padang Bai sekitar pukul 
01.45 WITA dengan muatan 7 truk besar, 7 truk sedang, 1 bis besar, 2 mobil pribadi dan 8 
sepeda motor serta 125 penumpang dan awak kabin serta 15 ABK termasuk nakhoda. 

Setelah melintasi buoy luar pelabuhan Padang Bai, cuaca berubah buruk dan ombak besar 
setinggi 2-3m menghantam kapal dari arah lambung kanan. 

Hantaman ombak tersebut mengakibatkan pergeseran muatan pada buritan kapal sehingga 
kemampuan stabilitas kapal mengalami penurunan. 

Seluruh muatan tidak bisa diselamatkan, 15 ABK termasuk Nakhoda dan 120 penumpang 
selamat, namun 5 penumpang meninggal. 

Dengan tidak diketemukannya data material KMP Wimala Dharma yang tenggelam pada 
kedalaman lebih kurang 300m-500m maka berdasarkan penelitian, KNKT berpendapat 
tenggelamnya KMP Wimala Dharma kemungkinan disebabkan oleh terjadinya kelebihan 
muatan yang menyebabkan overdraft, tidak tepatnya sikap olah gerak pada saat kapal bertolak 
meninggalkan dermaga di pelabuhan, dan cuaca buruk pada saat kejadian sehingga 
mengakibatkan penurunan kemampuan stabilitas kapal. 

Pada akhir laporan ini KNKT akan memberikan beberapa rekomendasi kepada Menteri 
Perhubungan dengan harapan dapat dijadikan dasar di dalam pembuatan kebijakan guna 
peningkatan keselamatan pelayaran pada masa yang akan datang. 

 





1 PENYELIDIKAN 

 
Dalam melakukan penyelidikan atau investigasi tim mengumpulkan data-data dan 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan data dan hasil 
wawan cara tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut; 

 

1.1 Kronologi Pelayaran 

 

1.1.1 Proses Sandar 

Arus di kolam pelabuhan Padang Bai mengarah masuk ke pelabuhan, umumnya 
sejajar dengan kade penyeberangan dan tegak lurus terhadap muka jembatan muat 
(MB). dengan kecepatan arus sekitar 7 knot. 

Nakhoda memilih posisi sandar kanan di dermaga penyeberangan pelabuhan Padang 
Bai. 

Pemilihan posisi sandar tersebut didasarkan pertimbangan, bila pada saat air pasang 
naik jembatan muat (MB) dermaga penyeberangan Padang Bai akan terlalu rendah 
bagi ramp door haluan KMP Wimala Dharma, sehingga bongkar muat melalui ramp 
door buritan akan lebih lancar dengan sudut tidak terlalu tinggi.  

Posisi sandar kanan untuk bongkar muat melalui ramp-door buritan ini jarang 
dilakukan. 

Haluan KMP Wimala Dharma olah gerak ke dermaga penyeberangan Padang Bai 
menghadap ke arah jembatan muat (MB). Kemudian tross haluan dilempar ke dermaga 
untuk diikat ke boulder, dengan adanya arus buritan. Sehingga buritan Wimala 
Dharma swing kearah MB (maka dengan demikian haluan Wimala Dharma 
menghadap ke laut). 

 

1.1.2 Proses Pemuatan 

Truk-truk berukuran sedang, sebanyak tujuh buah, didahulukan pemuatannya untuk di 
tempatkan pada cardeck haluan kapal. Sepeda-sepeda motor dijajarkan di samping 
cardeck bagian tengah kapal. Truk-truk dan bus besar dimuat terakhir ditempatkan di 
cardeck bagian tengah dan buritan kapal.  Dua mobil pribadi berjenis mikrobus 
diselipkan di antara kendaraan-kendaraan besar tersebut (Lihat gambar pemuatan 
kapal). 

Semua kendaraan roda empat di-lashing dengan waktu kurang dari lima menit per 
kendaraan, dengan dua buah lashing setiap kendaraan. 

Alat lashing terbuat dari dua mata takal (kait) yang dihubungkan dengan tali terpal. 
Satu ujung takal dikaitkan pada badan mobil (chassis) dan ujung takal yang lain 
dikaitkan pada gelang-gelang yang terdapat di cardeck. 
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   Gambar Stowage plan pelayaran terakhir KMP Wimala Dharma 

Setelah pemuatan, Nakhoda dan awak kapal tidak mengamati dan mencatat posisi 
draft (kiri, kanan, depan, belakang) kapal. 

Setelah kendaraan terakhir dimuat, Serang melapor pada nakhoda bahwa cardeck 
sudah penuh dan kemudian nakhoda memerintahkan untuk menutup rampdoor 
buritan. Setelah tertutup, rampdoor dikunci dengan menggunakan locking-bar dan 
ditambah dengan baut-baut pengunci (Cara kerja penutupan dibantu dengan hydraulic 
rampdoor). 

 

1.1.3 Proses keberangkatan. 

Pada waktu kapal hendak bertolak, nakhoda memerintahkan seluruh ABK untuk siap 
berlayar.  

Dan kemudian nakhoda memerintahkan kepada KKM untuk menggerakkan mesin 
maju seperempat sambil melepaskan tross haluan dan buritan. Kemudi kiri. Setelah itu 
nakhoda memerintahkan untuk melepas spring buritan dan haluan.  

Namun, menurut Masinis I (masinis jaga), dalam pergerakan awal KMP Wimala 
Dharma dengan gerak mundur-pelan sekali selama satu menit yang diketahui dari 
indikator di ruang kontrol mesin menunjukkan warna merah yang berarti bergerak 
mundur. 

 

1.1.4 Proses berlayar 

Setelah melewati buoy luar, nakhoda memerintahkan penambahan putaran mesin 
menjadi 320 RPM untuk menghindari putaran mesin kritis. Selanjutnya nakhoda 
menyerahkan tugas jaga ke mualim satu kemudian beristirahat di kamar yang terletak 
di belakang anjungan. 

Cuaca mulai memburuk dan deburan ombak menghantam lambung kapal dari sisi 
kanan, kapal terasa mulai bergoyang. 

Lebih kurang satu jam setelah kapal keluar dari alur pelabuhan Padang-Bai, ditemukan 
genangan air pertama kali oleh serang kapal. Kemudian dilaporkan melalui interkom 
ke anjungan yang diterima oleh Mualim Satu jaga, selanjutnya Mualim Satu 
membangunkan nahkoda untuk melaporkan adanya genangan air tersebut. Nakhoda 
memeriksa penunjukan kemiringan pada klinometer di anjungan dan melihat kapal 
miring sekitar 3o. 
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1.1.4.1Sikap dan aksi yang diambil dengan adanya genangan air di car deck 

Nakhoda turun ke cardeck dan melihat situasi buritan kapal, melihat genangan air di 
car deck sebelah kanan buritan mencapai lebih kurang 20 cm.  

Nakhoda  memerintahkan serang untuk membersihkan got-got pembuangan air keluar 
badan kapal pada car deck, dengan disemprot air melalui hidran yang ada.  

Setelah pembersihan, Serang Kapal melaporkan tidak ada got-got yang buntu, namun 
terlihat ada nya air yang masuk ke cardeck melalui pipa pembuangan geladak. 

Air yang masuk ke cardeck melalui pipa pembuangan (scupper) memancar secara 
kontinyu dengan tekanan yang cukup besar. 

1.1.4.2Sikap dan aksi selanjutnya untuk menghadapi situasi darurat. 

Dalam waktu singkat ketinggian air bertambah dengan drastis, sehingga mencapai 
ketinggian lebih kurang 40 cm dalam waktu lebih kurang 15 menit. Kemiringan kapal 
juga bertambah menjadi 7o miring ke kanan. Nakhoda memerintahkan untuk 
membunyikan alarm bahaya agar seluruh awak kapal dan penumpang berkumpul di 
geladak atas (top deck). 

Nakhoda, yang dibantu KKM yang mengkontrol mesin dari anjungan, mencoba 
mengarahkan haluan kapal ke utara dengan tujuan mencoba mengkandaskan kapal ke 
pantai yang terdekat. Sementara itu awak kapal lainnya, yang dipimpin oleh Mualim I, 
membantu penumpang menggunakan alat-alat penolong,  

Pada saat haluan kapal makin mendongak ke atas, seluruh penumpang dan awak kapal 
diperintahkan meninggalkan kapal dengan mempergunakan alat penolong yang 
tersedia. 

1.1.5 Kapal Tenggelam 

KMP Wimala Dharma miring ke kanan, dengan buritan tertarik masuk ke air diikuti 
dengan berguling kearah lambung kanan dan tenggelam seluruhnya pada jam 3.20 
WITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta lokasi tenggelamnya KMP Wimala Dharma pada posisi 08o33’19” 
Lintang Selatan, 115o38’31” Bujur Timur 
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1.2 Korban 

1.2.1 Korban Manusia 

Ada 140 jiwa berada dalam pelayaran terakhir KMP Wimala Dharma. Tercatat 135 
orang selamat dan 5 orang meninggal. Keseluruhan korban baik yang selamat maupun 
yang meninggal dapat diangkat dari laut oleh kapal-kapal penolong. Tidak ada korban 
yang hilang dan belum ditemukan. 

Dari jumlah 120 penumpang, 33 di antaranya adalah supir dan kernet truk / bus, 
sedangkan 8 selebihnya adalah pengendara motor yang menyertai kendaraan mereka 
menyeberang ke pelabuhan Lembar, Lombok. 

 

Cedera Anak 
Buah 
Kapal 

Awak 
Kabin 

Penumpang TOTAL 

Meninggal 0 0 5 5 

Hilang 0 0 0 0 

Luka 0 0 6 6 

Tidak 
Cedera 

15 5 109 129 

TOTAL 15 5 120 140 

 

1.2.2 Kerugian Material  

KMP Wimala Dharma dengan seluruh muatan yang terdiri dari 7 truk besar, 7 truk 
sedang bersama muatannya, 1 bus besar, 2 mobil pribadi dan  8 sepeda motor,  
tenggelam dan tidak terselamatkan. Demikian juga seluruh barang-barang bawaan 
penumpang. 

 

1.3 Proses Investigasi 

Dalam proses penyelidikan untuk mencari penyebab tenggelamnya KMP Wimala 
Dharma, team mengadakan kegiatan-kegiatan investigasi sebagai berikut; 

A. Mengumpulkan data-data administratip berupa kelengkapan surat-surat kapal. 

B. Mengadakan wawancara dengan ABK KMP Wimala Dharma serta Petugas Kantor 
Adpel Padang Bai yang bertugas jaga pada saat kejadian 

C. Pengambilan data-data foto di lapangan; 

• Foto-foto jembatan-muat (MB) dan tiang penyangganya  

• Foto-foto tiang dermaga tempat sandar kapal. 

D. Pengamatan terhadap operasi keberangkatan Kapal Motor Penyeberangan dari 
Pelabuhan Padang Bai melalui uji petik yang difokuskan pada; 
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• Kondisi fisik luar kapal.  

• Kondisi pintu rampa (ramp door) dan packing-packingnya. 

• Operasi pemuatan kendaraan bermotor. 

• Olah gerak kapal-kapal keluar dari kolam pelabuhan Padang Bai. 

 

Kegiatan investigasi di lapangan dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 11 September 
2003, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Biro Klasifikasi Indonesia, Surabaya 19 
September 2003. 

 

1.4 Data Data Kapal 

1.4.1 Data Umum 

KMP Wimala Dharma adalah kapal motor berjenis roll-on roll-off (RORO) ferry. 
Kapal ini berukuran 644 Gross Ton. 

Pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 1987.   

KMP Wimala Dharma memiliki dua mesin utama diesel dengan dua baling-baling 
(twin propeller) dan dua kemudi (rudder). 

 

Nama Kapal : Wimala Dharma 

Pemilik Kapal : PT Dharma Lautan Utama 

Alamat Pemilik  : Jl. Kanginan No. 3 – 5, Surabaya 

Tanda Panggilan : Y F R I 

Tonase Kotor (GT) : 644 ton 

Tonase Bersih (NT) : 194 ton 

Dimensi, L x B x D (m) : 44.00 x 11.40 x 3.8  

Kecepatan Ekonomis  : 11 knot 

Pelabuhan Pendaftaran : Surabaya 

Tempat pembuatan : Jepang 

Tahun pembuatan : 1987 

Jumlah Pelayar yang 
Diijinkan 

: 394 orang. 

Docking terakhir : Surabaya 01-08-2002 s/d 20-08-2002 

Volume di bawah deck : 1586.2 m3 

 

1.4.2 Surat-surat Kapal  

Beberapa dokumen kapal didapatkan kopinya antara lain; 
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No. Jenis Dokumen / Serifikat Tanggal Masa berlaku 

1. Surat Ukur Internasional No. 1187 / Ka ADPEL Tg. 
Perak 11 Agustus 1997 

TETAP 

2. Dokumen Penyesuaian 
Manajemen Keselamatan 

KADIT KAPEL, 1 Pebruari 
1999 

21 Desember 
2003 

3. Sertifikat Manajemen 
Keselamatan 

045/SMC-DKP/2000,  
KADIT KAPEL , 22 Mei 
200 

23 Pebruari 2005 

4. Sertifikasi Klasifikasi 
Lambung 

PT. BKI, 9 Mei 2000 22 Pebruari 2004 

5. Sertifikasi Klasifikasi Mesin PT. BKI, 9 Mei 2000 22 Pebruari 2004 

6. Sertifikasi Garis Muat PT. BKI, 9 Mei 2000 22 Pebruari 2004 

7. Sertifikasi Manajemen 
Keselamatan 

  

8. Surat Laut (Certificate of 
Nationality) 

KADITKAPEL, 25 Mei 
2001 

TETAP 

8. Sertifikat Keselamatan 
Telepon Radio Kapal Barang 

No. AL. 
404/907/PHL/11/2003, 
ADPEL Lembar, 10 Juni 
2003. 

09 September 
2003 

9. Sertifikat Keselamatan 
Penyeberangan 

No. AL. 
405/1548/PHL/11/2003, 
ADPEL Lembar, 21 
Agustus 2003 

20 September 
2003 

10. Surat Keterangan Susunan 
Perwira Dek dn Mesin 

No. AL. 
406/1278/PHL/11/2003, 
ADPEL Lembar, 03 
September 2003 

TETAP 

11. Surat Perpanjangan Sertifikat 
KMP. Wimala Dharma 

PY.651/26/15/D.II-03, 
KADITKAPEL, 20 
Agusuts 2003 

- 

12. Surat Ijin Berlayar (SIB) AL.592/100/ADP.PBI 
2003, Syahbandar Padang 
Bai, 07 September 2003. 

- 

 

1.4.3 Informasi dari PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia 

Perihal perbaikan propeller shaft bracket sebelah kanan KMP Wimala Dharma, yang 
dilaksanakan penundaan sampai dengan dok tahun 2003, telah dilaksanakan 
pemeriksaan dengan hasil baik pada tahun 2002. Metode pemeriksaan dilakukan 
dengan pemotretan sinar-X dan tes-tes uji ultrasonik terhadap daerah pengelasan pada 
propeller shaft bracket sebelah kanan.  
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Dari catatan Marine Inspektor bagian nautika tentang pemeriksaan alat-alat penolong 
dan perlengkapan kapal setelah kapal selesai turun dok bulan Agustus 2002, antara 
lain menyatakan bahwa pintu-pintu kedap air yang menuju ke ruangan mesin, 
kekedapannya cukup baik. 

Pada akhir Agustus 2003, perusahaan pemilik KMP Wimala Dhama memohon kepada 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar kapalnya mendapatkan penundaan naik 
dok satu bulan, dari awal September 2003 menjadi awal Oktober 2003, disebabkan 
karena penuhnya dok di PT PAL Surabaya. Dengan dasar permohonan tersebut 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan 
memerintahkan PT BKI untuk mengadakan survey terhadap KMP Wimala Dharma. 
Setelah diadakan survey terapung di Pelabuhan Lembar oleh PT BKI pada tanggal 4 
September 2003 dan ditemukan kapal umumnya dalam kondisi baik dan laik laut, 
maka dikeluarkan Perpanjangan sertifikat klasifikasi KMP Wimala Dharma. 

 

1.4.4 Informasi KMP Wimala Dharma Lainnya 

Bukaan kulit kapal di samping berupa dua pintu kepil masing-masing di kiri dan kanan 
cardeck. Bukaan pintu kepil ini diberi ambang setinggi 70 cm dari lantai yang di- las ke 
lubang pintu untuk mengurangi cipratan air yang masuk ke cardeck oleh ombak tinggi. 

 

1.5 Informasi Anak Buah Kapal 

1.5.1 Nakhoda 

Nakhoda KMP Wimala Dharma, laki- laki, usia 31 berijazah ANT IV,  mulai berlayar 
di kapal tersebut sejak 1997, menjadi Nakhoda di KMP Wimala Dharma sejak 6 bulan 
sebelum kecelakaan, setelah sebelumnya menjadi Mualim I di KMP Wicitra Dharma, 
dalam perusahaan yang sama. 

Nakhoda memberi kesaksian tentang tenggelamnya KMP. Wimala Dharma sebagai 
berikut; 

Setelah pemuatan selesai, Nakhoda melihat klinometer untuk mencek kemiringan 
kapal sambil mempersiapkan mesin untuk keberangkatan kapal menuju Lembar. Hasil 
pengamatan klinometer memperlihatkan kapal tidak miring setelah pemuatan. 

Nakhoda sambil menunggu surat-surat kapal mengontrol muatan dan penumpang. 
Setelah ramp doors ditutup, Nakhoda memerintahkan untuk peran muka-belakang dan 
kemudian melepas tali tross haluan dan buritan, pada saat tali spring masih pada 
posisinya, mesin kanan maju pelan sekali, sambil memeperhatikan fender, kapal maju 
pelan dan spring dilepas. 

Setelah melewati buoy luar, Nakhoda mulai menambah kecepatan sampai dengan 
RPM menunjuk 320 dan haluan 120 derajat, kemudian Nakhoda memperhatikan 
cuaca, muatan dan penumpang setelah itu kembali ke anjungan dan istirahat di 
kamarnya. 

Pada waktu pk.03.00 WITA Nakhoda dibangunkan oleh Mualim I yang melaporkan 
kapal miring ke kanan, dan ada air masuk menggenangi cardeck. Cuaca pada saat itu 
berombak 2-3 meter dan kapal oleng. Nakhoda memerintahkan menghidupkan pompa 



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  

 

 8 

GS dan menanyakan keadaan kamar mesin. Nakhoda mempunyai perkiraan penyebab 
air masuk tersebut dari pintu-pintu yang kurang kedap. 

Pada saat itu air masuk terus menerus dan semakin membesar daripada air yang 
dipompa keluar. 

 

1.5.2 Kepala Kamar Mesin 

Kepala Kamar Mesin KMP Wimala Dharma, laki- laki, usia 30 berijazah ATT IV, 
mulai berlayar di kapal tersebut sejak 1997. Dalam keterangannya menyatakan; 

Di pelabuhan penyeberangan Padang Bai KMP Wimala Dharma sandar kanan. Pda 
waktu KMP. Wimala Dharma berolah gerak, KKM berada dikamar mesin. Setelah 
tross buritan dilepas, kapal maju pelan dan selanjutnya maju setengah, setelah lepas 
dari buoy luar kapal maju penuh. Kemudian lebih kurang pukul 02.00 KKM 
mengadakan serah terima jaga dengan Masinis.I (masinis jaga).  

KKM memastikan maju penuh dengan memperhatikan pada indikator di ruang kontrol 
dengan posisi pada warna hijau. KKM menerangkan (warna hijau berarti maju, warna 
kuning berartl stop, warna merah berarti mundur). 

Pk.03.00 KKM dibangunkan oleh Masinis I (masinis jaga) bahwa kapal dalam 
keadaan miring, kemudian KKM memeriksa kamar mesin dengan hasil tidak ada 
kebocoran. Tidak berselang lama KKM mendengar alarm bahaya pada saat itu 
menunjukkan pk.03.15 dan selanjutnya KKM naik ke topdeck. 

 

1.5.3 Mualim I (Mualim Jaga) 

 Mualim I KMP Wimala Dharma, laki- laki, usia 30 berijazah ANT IV. Dalam 
keterangannya, Mualim langsung memperkirakan air masuk dari pintu kepil samping 
yang kurang kedap, atau kemungkinan juga dapat dari pengelasan yang terbuka 
dikarenakan deburan ombak. Cuaca saat itu tidak menentu dan di Selat Lombok 
terdapat pertemuan arus. 

Truk tidak bergeser mengenai ramp door, kami tidak mempunyai stowage plan, 
muatan tidak sesuai dengan bobot yang tertera pada timbangan di ASDP. 

Setelah tanda bahaya berbunyi, Mualim I mengevakuasi penumpang dengan dibantu 
oleh perwira-perwira yang lainnya, sambil menyiapkan rakit-rakit penolong, dan 
membantu mamakaikan baju penolong kepada seluruh penumpang. Terbukti dari 
korban yang tewas pun ditemukan memakai baju penolong.  

Tenggelamnya kapal dimulai dengan kapal condong kekanan terlebih dahulu 
kemudian buritan seperti ditarik ke bawah dengan cepat sekali. 

 

1.5.4 Masinis I (Masinis Jaga) 

Masinis I KMP Wimala Dharma, laki- laki, usia 24 tahun, berijazah ATT IV. Dalam 
keterangannya menyatakan; 
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Pada saat KMP. Wimala Dharma masuk untuk sandar, Masinis.I (masinis jaga) berada 
dikamar mesin, saat bongkar muat Masinis.I bearada dicar deck dan menyatakan ada 
pengisian air tawar sebanyak 14 ton, posisi tanki berada dibawah ruang ABK. 
Kemudian Masinis.I turun kekamar mesin sebelum kapal berangkat lebih kurang 15 
menit. 

Start mesin lebih kurang pk.01.15 dan yang bersangkutan kontrol dikamar mesin, dari 
start keolah gerak memakan waktu lebih kurang 30 menit. Olah gerak pertama lebih 
kurang pk.01.45, mesin digerakkan mundur selama 1 menit, pada waktu itu posisi 
Masinis I berada diruang kontrol. Masinis I mengetahuinya kapal mundur dilihat dari 
penunjuk yang menunjukkan pada warna merah, masinis I menerangkan (warna hijau 
berarti maju, warna kuning berarti stop, warna merah berarti mundur). Gerakan 
mundur lebih kurang 1 menit kemudian stop (mundur dengan tujuan membuka 
buritan). 

Kemudian Masinis I merubah keterangan yang disampaikan. Masinis I mengaku tidur 
selama proses sandar, bongkar muat dan olah gerak keluar. Masinis I mengaku bahwa 
dibangunkan pk.01.45, serah terima dengan KKM dikamar mesin setelah keluar dari 
pelabuhan Padang Bai. kemudian ada informasi dari anjungan bahwa kapal miring 
kekanan, kemudian Masinis.I membangunkan KKM. (pada waktu serah terima 
Masinis.I tidak membaca buku jurnal olah gerak mesin). 

 

1.5.5 Serang 

Serang KMP Wimala Dharma, laki- laki,  berijazah ANTD. Dalam keterangannya 
menyatakan; 

KMP. Wimala Dharma masuk Padang Bai dengan mesin maju kemudian lempar tross 
dan spring haluan karena memanfaatkan arus dari belakang untuk kapal berputar untuk 
sandar kanan, setelah buritan mendekati dermaga tross dan spring buritan.  

Tali lashing bawaan dari kapal terdiri dari terpal dengan mata semacam kail, kalau 
tidak dipakai lashing disangkutkan pada didinding car deck. 

Pada waktu kapal hendak berangkat Serang berada diburitan karena tugasnya stand by 
menutup ramp door. Setelah ramp door ditutup Serang pergi ke dapur untuk memasak 
mie instant, saat Serang mencuci piring diburitan kanan terlihat ada genangan air, 
kemudian Serang ke salon untuk memberitahu anjungan melalui interkom bahwa ada 
genangan air di cardeck buritan sebelah kanan lebih kurang 20 cm, karena disangka 
oleh Serang pipa-pipa pembuangan tersumbat maka Serang mengambil selang 
pemadam untuk membersihkan pipa-pipa pembuangan yang tersumbat, tetapi ternyata 
pipa-pipa pembuangan tidak tersumbat. Serang menyatakan, hanya cardeck sebelah 
kanan buritan saja yang tergenang, sebelah kiri tidak tergenang. Kemudian Serang 
mendengar alarm bahaya yang diperkirakan ketinggian genangan air 40 cm. 
Datangnya air dari bawah ramp door dan dari pipa-pipa tanki yang mana pipa-pipa 
tersebut menyembur-nyemburkan air yang tingginya melebihi dari genangan air. 

Serang juga menceritakan sebelumnya pernah terjadi air keluar dari pipa-pipa 
pembuangan bawah dan menyembur sampai kelangit- langit gang, yang menurut 
perkiraan Serang hal tersebut terjadi karena hempasan ombak besar secara terus-
menerus. 
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1.5.6 Jurumudi  

Jurumudi KMP Wimala Dharma, laki- laki, berijazah ANTD. Dalam keterangannya 
menyatakan; 

Pada waktu di pelabuhan kapal sandar kanan. Jurumudi bertugas mengemudikan KMP 
Wimala Dharma dari Padang Bai sampai dengan Lembar. Pada waktu peran muka-
belakang Jurumudi berada dianjungan. 

Perintah pertama Nakhoda kepada Jurumudi adalah menyiapkan kemudi dan 
kemudian dicoba kemudi cikar kiri dan cikar kanan setelah sempurna Jurumudi 
melaporkan kepada Nakhoda bahwa kemudi telah siap. 

Setelah ramp door ditutup, tross haluan dan buritan dilepas. Setelah spring haluan dan 
buritan dilepas, gerakan olah gerak pertama, mesin kanan maju pelan dan kemudi 
kanan 5, setelah lolos dari dermaga mesin kanan dan kiri maju pelan dan kemudi 
tengah-tengah. 

Pertama kali Jurumudi mendengar deburan ombak pada lambung kanan lebih kurang 
pk.02.00 dan terasa kemudi goyang. Laporan pertama ada genangan air diburitan lebih 
kurang pk.02.15 melalui telpon dari bawah, Mualim I melaporkan hasil telpon kepada 
Nakhoda bahwa ada genangan air diburitan kanan, kemudian Nakhoda memeriksa ke 
cardeck dan Nakhoda memerintahkan Serang untuk mengetahui datangnya air. 

Alarm bahaya berbunyi pk.03.15, Nakhoda kekamar radio mengambil alih tugas 
Markonis untuk mengumumkan kepada kapal-kapal lain, Mualim I diperintahkan ke 
ruang penumpang, para perwira diperintahkan ke topdeck sambil memakai jaket 
penolong, keadaan sudah tidak memungkinkan sehingga Nakhoda tidak sempat 
memerintahkan Markonis untuk mengirim berita SOS. 

 

1.5.7 Oliman 

Oliman KMP Wimala Dharma, laki- laki, berijazah ATTD. Dalam keterangannya 
menyatakan; 

Tugas Oliman mengoperasikan ramp door, pada waktu bongkar muat Oliman stand by 
diburitan kanan dengan tugas menutup ramp door setelah pemuatan selesai. Kemudian 
yang bersangkutan membantu start mesin dikamar mesin.  

Telegraph mesin di anjungan adalah jenis telegraf mesin yang langsung 
mengendalikan mesin. KKM terlihat stand by di kamar mesin lebih kurang 1 jam 
kemudian ada perintah dari Mualim I di anjungan untuk membantu menghidupkan 
pompa GS dan membuka kran-kran pemadam kebakaran dan jangkar, kran hidrant ke 
atas ditutup.  

Lebih kurang 5 menit kemudian mendengar ada alarm bahaya lalu Oliman bersama 
perwira-perwira naik ke topdeck melalui pintu darurat yang langsung ke ruang 
penumpang dan kemudian membantu membagikan pelampung kepada penumpang. 
Pada waktu Oliman naik ketop deck kapal sudah miring. 
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Olieman menambahkan keterangan bahwa selama pelayaran belum pernah mesin mati 
total (black out), dan pada waktu itu kamar mesin dalam keadaan kering. Kapal 
mempunyai pompa jinjing. 

1.5.8 Kelasi 

Kelasi Wimala Dharma, laki- laki, berijazah ANTD. Dalam keterangannya 
menyatakan;  

Setelah ramp door ditutup kelasi melashing kendaraan yang berada dicar deck, 
masing-masing kendaraan diikat dengan 2 lashing yang dihubungkan dengan anting-
anting di cardeck dan dikencangkan. Pada saat itu proses lashing sudah selesai. 

Bahan lashing terbuat dari terpal dan mata kait, sebelum ramp door ditutup proses 
lashing harus sudah selesai, bila tidak selesai dilanjutkan dalam perjalanan, setiap 
kelasi dapat melashing 6 kendaraan. 

Pada waktu ombak besar Kelasi berada disebelah kiri buritan car deck, Kelasi yang 
pertama kali menemukan genangan air setinggi 20 cm, kemudian diperintah oleh 
Serang untuk mencek lobang pipa-pipa got sebanyak 6 buah, semua pipa-pipa tersebut 
menyemburkan air sampai dengan melewati genangan air. 

Kelasi tidak pernah melaksanakan sounding pipa-pipa tanki, untuk mengetahui 
ketinggian air dalam kompartemen. 

1.5.9 Administrator Pelabuhan Padang Bai  

Dalam kesaksiannya ADPEL Padang Bai memberikan keterangan sebagai berikut;  

Adpel mengatur personil penjagaan pelabuhan yang ada menjadi 4 tim terbagi 2 shift 
setiap hari, berarti bila 2 tim jaga, 2 tim lainnya istirahat bergantian. 

ADPEL mendapat berita dari masyarakat setempat bahwa ada suara dentuman pada 
saat kapal di dermaga, namun sayangnya ADPEL tidak sempat mencatat identitas 
pemberi informasi tersebut. 

ADPEL memohon keberadaan jembatan timbang dipelabuhan penyeberangan di 
Padang Bai dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebenarnya (perhitungan 
stabilitas kapal). 

1.5.10 Petugas Jaga Pelabuhan 

Dua personel petugas jaga pelabuhan bertugas pada malam kejadian KMP Wimala 
Dharma tenggelam dan menyampaikan keterangan sebagai berikut. 

Mereka bertugas rutin dari pk.18.00 sampai dengan pk.08.00 esok harinya. Biasanya 
dalam kurun waktu tersebut mereka melayani kapal penyeberangan Padang Bai 
menuju Lembar sebanyak 9 kapal. Pada waktu itu KMP. Wimala Dharma merupakan 
kapal ke-5 yang dilayani. Pada saat KMP. Wimala Dharma mereka tidak 
melaksanakan survey draft tetapi menurut pengamatan mereka KMP. Wimala Dharma 
tidak miring. 

Pada waktu KMP Wimala Dharma melakukan olah gerak untuk sandar, mereka tidak 
mengetahui saat tross pertama dilempar ke darat dan juga tidak mengerti perpindahan 
kewenangan keselamatan kapal dari Flage State (Nakhoda) ke Port State (ADPEL).  
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Mereka menyatakan bahwa haluan KMP Wimala Dharma menghadap ke Mobile 
Bridge (MB). KMP Wimala Dharma sandar lebih kurang pk.01.00 WITA waktu 
bongkar muat lebih kurang 45 menit, semua kendaraan di- lashing. 

Mereka tidak mendengar suara benturan saat proses pelepasan tross. 

 

1.6 Informasi Lainnya 

Tim mendapatkan beberapa informasi lain yang tidak resmi yang mungkin dapat 
membantu investigasi yaitu; 

- Dilaporkan bahwa ada yang mendengar suara benturan dua kali sewaktu KMP 
Wimala Dharma akan berlayar dari pelabuhan Padang Bai terakhir kalinya. 

- Dilaporkan bahwa ada kesaksian dari supir kendaraan bermotor yang selamat, 
sewaktu kapal berlayar sopir tersebut tidur di ruang kemudi truknya di cardeck, 
tidak naik ke dek penumpang. Dia terbangun ketika merasa air sudah membanjiri 
cardeck dan melihat kendaraannya sudah bergeser ke kanan dan menghantam 
kendaraan lain di sebelahnya. 

 

1.7 Alat Komunikasi 
KMP Wimala Dharma memiliki pesawat radio Komunikasi sebagai berikut; 

 1 perangkat radio telefoni HF (SSB). 

 2 perangkat radio telefoni VHF. 

Menurut sertifikatnya perangkat radio yang dimiliki dalam keadaan baik. Terbukti dari 
adanya hubungan komunikasi dengan kapal-kapal sekitar tempat kejadian sehingga 
pertolongan dapat cepat dilaksanakan. 

 

1.8 Data Cuaca dan Meteorologi 

Laporan cuaca secara visual di tempat kejadian pada saat kecelakaan pada waktu dini 
hari dalam keadaan gelap. Ombak dilaporkan sekitar 2-3 meter. Tidak ada hujan. 

Menurut analisa cuaca yang diberikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika 
Departemen Perhubungan, pada malam tanggal 7 September hingga dini hari tanggal 8 
September 2003, terjadi fenomena waterspout (belalai gajah, yaitu pusaran air yang 
tertarik ke atas). Waterspout ini dipicu oleh kehadiran awan kumulonimbus atau awan 
penghasil badai yang pada saat kecelakaan berada di sekitar 100 – 200 mil laut 
tenggara lokasi tenggelamnya KMP Wimala Dharma, tetapi masih memiliki kekuatan 
mempengaruhi permukaan laut di lokasi kejadian.  

Kondisi cuaca ini berlangsung sangat singkat dan umumnya sulit dideteksi / dianalisis 
dan diprakirakan. Peluang gangguan dari aktivitas waterspout terhadap permukaan 
laut adalah, arus laut bergolak tidak beraturan dengan tinggi gelombang yang 
mencapai 3 meter atau lebih dan kecepatan arus 3 meter atau lebih dapat terjadi. 
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1.9 Hasil Pengamatan di Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dari foto-foto dermaga penyeberangan Pelabuhan Padang Bai ditemukan adanya bekas-bekas 
benturan pada pelat baja tiang penyangga Jembatan Muat (MB) yang masih baru (belum berkarat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari pengamatan sebuah kapal motor penyeberangan yang sandar di dermaga penyeberangan Padang Bai 
ditemukan; indikasi benturan badan kapal dengan tiang MB dan tiang dermaga (terdapat deformasi pada 
pisang-pisang).
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- Dari pengamatan terhadap pemuatan kendaraan bermotor roda empat ke sebuah kapal 
motor penyeberangan rute Padang Bai – Lembar, dari sejak pemuatan sampai ramp door 
ditutup, tidak ada satu pun kendaraan yang dilashing terhadap cincin di geladak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dari pengamatan terhadap sebuah kapal ferry yang sedang sandar di 
dermaga Lembar, diamati pintu rampdoor buritannya tidak kedap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dari pengamatan terhadap sebuah kapal ferry yang keluar dari pelabuhan Lembar, 
ditemuk an saratnya sudah overdraft sampai engsel rampdoor-nya. 



2 ANALISA 

 
2.1 Umum 

Analisa laporan ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian pokok. Bagian pertama terdiri dari 
pemilihan sandar kapal, pemuatan kapal, dan olah gerak kapal di dermaga yang 
merupakan faktor- faktor yang membahas penyebab tengelamnya kapal. Bagian kedua 
terdiri dari analisa kekedapan bukaan pada lambung kapal dan analisa proses 
tenggelamnya kapal merupakan faktor- faktor yang membahas tenggelamnya kapal. 
Sedangkan bagian ketiga membahas proses evakuasi penumpang. 

 
2.1 Faktor Penyebab 

2.1.1 Analisa Pemilihan Sandar Kapal  

KMP Wimala Dharma melakukan sandar kanan dengan buritan menghadap MB 
(biasanya sandar kiri dengan haluan menghadap MB), kemungkinan dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 

• Dari gambar rencana umum KMP Wimala Dharma memperlihatkan bahwa 
ketinggian rampdoor haluan dan buritan terhadap permukaan air akan sama 
bila even keel (draft haluan dan draft buritan sama besarnya). 

• Kapal berlayar diusahakan untuk trim by stern dikarenakan dibutuhkan 
kelajuan dari gerakan kapal. Dengan adanya trim by stern akan menyebabkan 
perbedaan ketinggian rampdoor haluan yang lebih tinggi daripada rampdoor 
buritan. 

• Karena adanya kerusakan pada jembatan muat (MB) dan laut dalam keadaan 
pasang Nakhoda KMP Wimala Dharma memutuskan untuk sandar kanan dan 
bongkar-muat melalui rampdoor buritan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar KMP Wimala Dharma sandar kanan di dermaga penyeberangan Padang Bai 
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2.1.2 Analisa Pemuatan Kapal  

 

2.1.2.1 Perhitungan Berat Muatan yang Diijinkan 

 Dari surat ukur kapal dan sertifikat garis muat dapat dihitung, bila; 

  Panjang = 44m, Lebar = 11.4m, Sarat = 2.87m. 

  Koefisien blok 0.68 untuk kapal-kapal tipe standar. 

 Maka didapat; 

Berat Perpindahan Air (Displasemen) = 1003.4 metrik Ton. 

  Bobot Mati (DWT) = 602.04 metrik ton. 

 Asumsi 50% dari bobot mati adalah berat muatan (payload) yang diijinkan.  

  Berat muatan yang diijinkan = 301.02 metrik ton. 

 

2.1.2.2 Analisa Berat Muatan Aktual 

Dari gambar stowage plan yang digambarkan oleh nakhoda pada saat wawancara, 
kapal pada waktu kejadian didapatkan petunjuk bahwa titik berat pemuatan berada 
pada buritan kapal karena truk-truk berukuran sedang diatur untuk ditempatkan di 
haluan dan truk-truk besar di tempatkan di buritan. Dari keterangan ABK bahwa tidak 
ada kegiatan trimming ballast haluan-buritan setelah pemuatan kendaraan di Padang-
Bai maka dapat disimpulkan bahwa KMP Wimala Dharma bertolak dari Padang-Bai 
dengan keadaan tetap trim by stern seperti pada saat masuk. 

Berat personil baik awak kapal maupun penumpang kapal tidaklah signifikan. Dengan 
mengambil rata rata berat per orang ditambah bawaannya 75 kg tanpa memperhatikan 
jenis kelamin dan umur, maka 140 jiwa akan menghasilkan muatan seberat 10.5 ton. 

Analisa perhitungan berat muatan kapal berdasarkan berat masing-masing kendaraan 
ditambah dengan muatan maksimal yang dapat diangkut oleh kendaraan-kendaraan 
tersebut. Untuk kendaraan mobil pribadi, bus serta sepeda motor, berat kendaraan 
beserta muatannya dianggap normal. 

Lain halnya dengan kendaraan truk yang dapat memuat barang bervariasi beratnya. 
Muatan bagasi truk yang didapat dari ADPEL sebesar 49 ton untuk 14 truk, bila 
dihitung rata-rata per truk adalah 3,5 ton, tanpa melihat kapasitas truk. Suatu angka 
yang terlalu kecil bila melihat kenyataan praktek di lapangan bahwa truk dimuati lebih 
dari kapasitas yang diijinkan. 

Mempertimbangkan kenyataan di lapangan, maka diperhitungkan berat muatan truk 
maksimal yang diijinkan di jalan raya ditambah kondisi overload sekitar 50%.  

Perhitungan berat bahan bakar minyak (BBM) dan air tawar yang diangkut KMP 
Wimala Dharma adalah berdasarkan pengakuan awak kapal. Berat oli mesin kapal 
sesuai dengan kapasitas oli mesin yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, berat muatan yang diangkut KMP Wimala Dharma 
diperkirakan sesuai tabel di bawah ini; 
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Jenis muatan Berat per unit 
(metrik ton) 

Jumlah 
unit 

Berat 
Subtotal 

(metrik ton) 
Keterangan 

Truk besar 39 ton 7 unit 273 ton GVW 26 ton + 50% 

Truk sedang 12 ton 7 unit 84 ton GVW 8 ton + 50% 

Bus Besar 12 ton 1 unit 12 ton Gross Vehicle Weight 

Mobil Pribadi 2 ton 2 unit 4 ton GVW 1.5 ton + 30% 

Sepeda Motor 150 kg 8 unit 1,2 ton Net Vehicle Weight 

Berat manusia 75 kg 140 
jiwa 10,5 ton Manusia & bawaannya 

BBM Kapal   11 ton Kapasitas max. 32,9 ton  

Olie Mesin   1 ton Kapasitas 1 ton 

Air Tawar   10 ton Kapasitas max. 14,1 ton 

  Total 406,7  Metrik ton 

Dari penjumlahan berat muatan kapal pada saat kejadian, maka dapat dilihat bahwa 
muatan kapal 406,7 metrik ton, sedangkan perhitungan berat muatan yang diijinkan 
yaitu 301 ton sehingga muatan KMP Wimala Dharma diperkirakan melebihi kapasitas 
angkut seberat 105 ton. 

 

2.1.2.3 Analisa Pengaturan Muatan 

Dilihat dari stowage plan kapal, muatan kendaraan pada KMP Wimala Dharma 
menggunakan hampir seluruh luas car deck yang ada. Kendaraan-kendaraan 
ditempatkan berdekatan satu sama lain dengan jarak maksimal kiri-kanan sekitar 
seperempat meter. Dari stowage plan juga dapat dilihat bahwa pemuatan kendaraan 
dilakukan dengan usaha beban simetris secara melintang untuk menjaga keseimbangan 
transversal kapal. 

Menurut pengakuan para awak kapal, seluruh kendaraan di lashing (diikat terhadap 
geladak kapal) dengan dua tali lashing per kendaraan sebelum kapal berangkat. Proses 
lashing dengan dua tali ini tidaklah menjamin muatan tidak bergeser, sehingga  
perubahan letak titik berat kapal mungkin terjadi, yang disebabkan oleh pergeseran 
muatan akibat olengan kapal. 

Menurut pengakuan awak kapal pula, setiap kendaraan roda empat membutuhkan 
waktu kira-kira 5 menit per-kendaraan. Bila dihitung dengan jumlah kendaraan roda 
empat sebanyak 17 buah, maka diperlukan waktu 1jam 25menit untuk me-lashing 
seluruh kendaraan yang dimuat padahal waktu bongkar muat KMP Wimala Dharma 
hanya 45 menit. Hal ini menunjukkan proses lashing dilaksanakan dengan tidak 
sempurna. 
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2.1.3 Analisa Olah Gerak Kapal Keluar Dermaga 

KMP Wimala Dharma mempunyai twin propeller dengan putaran kanan, bila 
melakukan start olah gerak mundur maka akan mengakibatkan haluannya menghentak 
ke kiri dan buritan ke kanan.  

Karena tali spring haluan belum dilepas maka haluan akan tertahan tali tersebut dan 
reaksi gaya pada tali akan menyentakkan haluan kembali ke kanan dan buritan ke kiri. 

Pada posisi haluan terbuka ke kanan, dengan olah gerak mesin mundur selama satu 
menit kapal akan bergerak mundur dan buritan sebelah kanannya akan membentur 
tiang MB (mobile bridge). 

Besarnya energi yang diserap oleh konstruksi buritan kanan kapal karena benturan 
dengan tiang jembatan MB, pada kondisi muatan penuh ditambah dengan dorongan 
mesin yang masih mundur  beberapa saat setelah benturan dapat mengakibatkan 
kerusakan pada daerah buritan kanan yang merambat ke konstruksi dasar kapal di 
bawah garis air. 

 

2.2 Proses Tenggelamnya Kapal 

2.2.1 Analisa Kekedapan Bukaan Lambung Kapal dan Masuknya Air ke Car 
Deck 

Diindikasikan bahwa pintu kepil dan ramp door KMP Wimala Dharma tidak kedap. 
Tetapi hal tersebut tidak hanya terjadi pada KMP Wimala Dharma yang tenggelam 
tetapi juga pada kapal-kapal penyeberangan lainnya pada lintasan yang sama. 

Ketidak-kedapan ini bukan merupakan satu-satunya faktor signifikan yang dapat 
mengakibatkan tenggelamnya KMP Wimala Dharma dalam waktu cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar KMP Wimala Dharma dengan cardeck sudah tergenang air 20 cm 

Apabila air masuk dari luar ke cardeck karena ketidak-kedapan bukaan lambung KMP 
Wimala Dharma akibat cuaca buruk (ombak atau hujan), maka air akan langsung 
keluar badan kapal melalui sistem pembuangan berupa pipa-pipa scupper yang 
terletak di samping badan kapal (sehingga air tidak menggenang di car deck). 
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Di lain pihak, pipa scupper bisa berfungsi sebagai masuknya air laut ke cardeck 
apabila terjadi overdraft yang mengakibatkan cardeck tenggelam atau adanya ombak 
yang cukup besar.  

Masuknya air ke cardeck secara terus menerus melalui pipa scupper pada buritan 
kanan mengindikasikan terjadinya overdraft yang menyebabkan cardeck berada di 
bawah garis air 

Upaya awak awak KMP Wimala Dharma untuk membersihkan pipa-pipa scupper 
dengan semprotan air melalui hidran tidak membawa dampak apapun terhadap 
genangan air di cardeck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Penampang  KMP Wimala Dharma miring kanan 7o dan cardeck buritan kanan 
sudah berada di bawah permukaan air laut dengan genangan air setinggi 40 cm. 

Kecepatan kenaikan muka genangan air di cardeck (20cm dalam 15 menit) 
mengindikasikan adanya penambahan berat kapal sehingga draft kapal cenderung 
bertambah besar. Hal ini menunjukkan adanya proses masuknya air ke kompartemen 
kapal di bawah garis air kemungkinan disebabkan adanya kerusakan konstruksi di 
daerah buritan. 

Kerusakan konstruksi tersebut kemungkinan disebabkan adanya kesalahan pada olah 
gerak awal pada saat meninggalkan dermaga pelabuhan Padang-Bai. 

 

2.2.2 Analisa Proses Tenggelamnya Kapal  

KMP Wimala Dharma pada awalnya terdapat genangan air lebih kurang 20 cm di 
cardeck buritan kanan yang menyebabkan miring kanan lebih kurang 7o. 
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Dalam waktu yang relatif cepat, penambahan ketingggian air di cardeck sudah 
mencapai 40 cm hal ini disebabkan kemungkinan adanya penambahan berat di daerah 
buritan kapal yang disebabkan oleh kebocoran kompartemen di bawah garis air. 

Nakhoda membuat maneuver kapal ke kiri menuju arah pantai dengan tujuan mencoba 
untuk mengkandaskan kapal. Namun kondisi stabilitas kapal sudah buruk (kapal kaku) 
sehingga sulit dikendalikan. 

Sejak diketahuinya adanya genangan air (20cm) sampai dengan dibunyikan tanda 
bahaya peran peninggalan kapal (40cm) waktunya tidak lebih dari 30 menit. 

Penambahan berat di buritan kapal ini juga menggeser titik berat kapal makin ke 
buritan, sehingga kapal makin trim ke belakang yang menyebabkan muatan kendaraan 
bergeser ke belakang dan ke kanan sebagai akibat proses lashing yang kurang 
sempurna sehingga mempercepat buritan kapal masuk ke laut. 

Tenggelamnya KMP Wimala Dharma diawali dengan kemiringan kapal ke kanan, dan 
daerah buritan kapal tertarik masuk ke air diikuti dengan berputarnya badan kapal ke 
kanan sampai tenggelam secara keseluruhan. 

Catatan : Berdasarkan keterangan ABK, kamar mesin ditinggalkan kering dan 
seluruh permesinan masih bekerja normal. Mesin baru mati dan KMP 
Wimala Dharma black out ketika haluan sudah sangat mendongak. 
Diperkirakan ketika itulah kamar mesin kemasukan air, kemungkinan 
dari pintu masuk (kedap air) yang tidak ditutup ketika ABK evakuasi 
meninggalkan kamar mesin. 

 

2.3 Analisa Proses Evakuasi Penumpang 
Alarm keadaan bahaya dibunyikan oleh Nakhoda, pada saat ketinggian air di cardeck 
sudah 40 cm, lebih kurang 15 menit setelah pertama kali menerima laporan tentang 
adanya genangan air.  

Nakhoda mengirim berita keadaan bahaya tersebut kepada kapal-kapal di sekitar 
tempat kejadian untuk meminta pertolongan. 

Setelah alarm keadaan bahaya berbunyi, seluruh penumpang oleh awak kapal 
dikumpulkan di topdeck, awak kapal membagikan pelampung kepada seluruh 
penumpang kemudian seluruh penumpang dan ABK meninggalkan kapal dalam waktu 
15 sampai 20 menit sebelum kapal tenggelam. 

Penumpang yang berada di laut ditolong oleh kapal-kapal maupun perahu nelayan 
yang berada di sekitar lokasi kejadian tidak lama setelah KMP Wimala Dharma 
tenggelam.  

Dari data manifest yang ada jumlah penumpang dan ABK sebanyak 140 orang. Dalam 
proses penyelamatan tersebut diketemukan lima orang meninggal dan 135 lainnya 
selamat. Dari perkiraan sebelumnya masih terdapat beberapa penumpang yang belum 
diketemukan, sehingga evakuasi penumpang dilanjutkan oleh BASARNAS selama 7 
hari. Sampai dengan operasi SAR selesai tidak ada lagi laporan dari masyarakat yang 
merasa kehilangan anggota keluarganya. 



3 TEMUAN-TEMUAN 
 

3.1 Kapal 

• Copy surat-surat kapal dan sertifikat kapal terlampir dalam laporan ini. 

• Seluruh buku jurnal kapal yaitu buku jurnal dek, mesin, radio dan olah gerak 
kapal ikut tenggelam bersama KMP Wimala Dharma. 

• Lokasi tenggelamnya KMP Wimala Dharma berada pada kedalaman 300-
500m, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi secara visual.  

 

3.2 Awak Kapal 

• Nakhoda tidak mengetahui secara pasti besarnya trim kapal sebelum 
berangkat. 

• Sesuai keterangan-keterangan yang didapat dari ABK kapal baik perwira 
maupun kelasi, dikatakan penyebab tenggelamnya kapal karena cuaca buruk.  

• Air keluar terus menerus dari lubang saluran pembuangan di car deck  

• Nakhoda dan perwira kapal pada saat mendengar deburan ombak pertama pada 
lambung kanan, tidak melakukan pengecekan akibat dari deburan ombak 
pertama tersebut, dan tidak mengarahkan haluan menghindari ombak lambung. 

• Awak kapal tidak melaksanakan pengecekan terhadap tanki-tanki double 
bottom di bawah car deck dengan menggunakan alat sounding yang ada. 

 

3.3 Petugas Jaga Administrator Pelabuhan Padang Bai 

• Petugas jaga tidak melakukan pengecekan dan pengawasan selama kapal 
sandar sampai dengan lepas tali, khususnya menyangkut aspek keselamatan 
kapal. 

 

3.4 Dermaga Penyeberangan Padang Bai (ASDP) 

• Fasilitas fender pada tiang MB tidak ada dan pengungkit rusak sehingga kapal 
motor penyeberangan tidak bisa bongkar-muat dari haluan sesuai dengan 
kebiasaannya, walaupun kebiasaan ini adalah salah, karena seharusnya haluan 
menghadap ke arah laut. 





4 KESIMPULAN 
 

Dari analisa dan temuan tersebut di atas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
mengambil kesimpulan penyebab tenggelamnya KMP Wimala Dharma berdasarkan 
pada kemungkinan-kemungkinan yang mendekati kebenaran (the most probable 
cause) sebagai berikut : 

• KMP Wimala Dharma diberangkatkan dengan kondisi kelebihan muatan yang 
kemungkinan mengakibatkan overdraft.  

• KMP Wimala Dharma pada saat meninggalkan dermaga melakukan olah gerak 
mundur yang mengakibatkan benturan bagian buritan dengan tiang MB  
(Mobile Bridge)  sehingga terjadi kerusakan konstruksi, yang menyebabkan 
masuknya air ke kompartemen di bawah cardeck (ke tanki ceruk buritan atau 
tanki ballast buritan) 

• Pada saat pelayaran lebih kurang empat puluh lima menit sejak meninggalkan 
pelabuhan, cuaca buruk, sehingga kondisi kelebihan muatan dan masuknya air 
ke kompartemen bawah cardeck, memperburuk penurunan kemampuan 
stabilitas kapal. 

• KMP Wimala Dharma tenggelam akibat hal tersebut di atas terindikasi 
perubahan letak titik berat kapal bergerak ke belakang secara cepat dan buritan 
kapal tertarik ke dalam laut terlebih dahulu. 

• Kecepatan nakhoda dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan kapal 
serta keterampilan ABK dalam mengatasi keadaan darurat khususnya evakuasi 
penumpang, menyebabkan jumlah korban yang meninggal dan cedera relatif 
kecil. 

• Evaluasi terhadap kecepatan nakhoda membunyikan alarm bahaya dan 
evakuasi penumpang meninggalkan kapal terindikasi bahwa kemungkinan 
nakhoda telah mengetahui bahwa kapal tidak bisa diselamatkan dan akan 
tenggelam. 





5 REKOMENDASI 
 

Dari kesimpulan tersebut di atas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran sebagai berikut; 

 

5.1 Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

• Jembatan timbang PT ASDP yang sudah ada di pelabuhan-pelabuhan 
penyeberangan, agar dimanfaatkan sesuai ketentuan yang ada demi keselamatan 
pelayaran untuk menghindari kapal motor penyeberangan kelebihan muatan. 

• Fasilitas fender pada dermaga penyeberangan agar selalu tersedia dalam kondisi 
baik untuk menghindari kerusakan badan kapal saat sandar dan meninggalkan 
dermaga. 

 

5.2 Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

• Setiap pemberangkatan kapal motor penyeberangan, agar stowage plan juga 
diberlakukan sebagai dokumen yang harus diberikan kepada Administrator 
Pelabuhan penyeberangan setempat sebelum pemberian SIB. 

• Setiap pemberangkatan kapal motor penyeberangan, Administrator Pelabuhan 
sebelum memberikan SIB agar memastikan proses lashing sudah memadai. 

 

5.3 Kepada ADPEL Padang Bai 

• Membuat pedoman petugas jaga dengan ketentuan dan batas-batas jam kerja 
menurut peraturan yang sudah ada. 

 

5.4 Perusahaan Pelayaran 

Agar menerapkan kecakapan bahari sesuai prosedur dalam ISM Code untuk Nakhoda 
dan ABK. 

 


