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Keselamatan merupakan pertimbangan yang paling utama ketika 

KOMITE mengusulkan rekomendasi keselamatan sebagai hasil 

dari suatu penyelidikan dan penelitian. 

KOMITE sangat menyadari sepenuhnya bahwa ada 

kemungkinan implementasi suatu rekomendasi dari beberapa 

kasus dapat menambah biaya bagi yang terkait. 

Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi 

yang ada di dalam laporan KNKT ini dalam rangka 

meningkatkan tingkat  keselamatan transportasi; dan tidak 

diperuntukkan untuk tindakan penuduhan atau penuntutan. 
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SINOPSIS 
 
Pada tanggal 26 September 2003 sekitar jam 08.05 WIB telah terjadi kecelakaan Kapal Laut 
di alur pelayaran barat Surabaya, Jawa Timur. Kapal Motor berbendera Taiwan MV Uni 
Chart yang akan keluar dari Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Perak dengan tujuan 
Hongkong menabrak Kapal Motor berbendera Indonesia  Mandiri Nusantara dari Balikpapan 
yang akan menuju dermaga Tanjung Perak. 

MV Uni Chart bertolak dari dermaga peti kemas Pelabuhan Tanjung Perak dengan 
menggunakan fasilitas Pilot (Pandu) dan KM Mandiri Nusantara yang akan menuju Dermaga 
Tanjung Perak tidak mengunakan pandu tapi disepakati untuk advise konvoi dengan KM 
Bukit Raya yang menggunakan pandu. 

MV Uni Chart dan KM Mandiri Nusantara secara bersamaan berlayar dialur sempit di sebelah 
barat Buoy No.8 dengan arah arus masuk 180o dan kecepatan 3 knot, direncanakan akan 
berpapasan kanan-kanan. Pada saat berpapasan itulah MV Uni Chart secara tiba-tiba merubah 
haluan kekanan dan akibatnya menubruk Km Mandiri Nusantara di lambung bagian kanan 

Tubrukan tersebut terjadi pada alur sempit di dekat Buoy No. 8 disebelah timur dari gosong 
kedangkalan. Peristiwa ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 16 lainnya luka berat dan ringan 
serta merobek lambung kanan kapal Mandiri Nusantara dengan ukuran + (18 x 7,5) meter, 
sedangkan MV Uni Chart hanya mengalami kerusakan di bagian lambung kapal dan tidak ada 
korban. 

Pada akhir laporan ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi 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  
 
1.1 Kronologi Pelayaran 

 
1.1.1 MV UNI CHART 

Pada hari Jumat, tanggal 26 September 2003 pukul 07.40 MV Uni Chart, kapal peti 
kemas berbendera Taiwan bertolak meninggalkan dermaga peti kemas Tanjung Perak 
Surabaya menuju Hongkong. 

Sebelum berangkat dari dermaga peti kemas tersebut, MV Uni Chart telah 
mendapatkan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Administrator Pelabuhan (ADPEL) 
Tanjung Perak Surabaya dan bertolak menggunakan pandu. Dari hasil penyelidikan, 
pandu tidak tahu persis panjang kapal dan tenaga (horse power) MV Uni Chart. Pandu 
mengetahui adanya arus arah 180O dengan kecepatan 3 knot.  

Rute pelayaran MV Uni Chart pada saat meninggalkan pelabuhan direncanakan akan 
melewati alur sebelah barat bouy No. 8, yang bersamaan dengan itu KM Mandiri 
Nusantara juga memasuki alur yang sama dari arah yang berlawanan. 

Setelah terjadi komunikasi, MV Uni Chart dan KM Mandiri Nusantara, bersepakat 
untuk menggunakan kondisi green to green (kanan-kanan) pada saat berpapasan 
sesuai dengan permintaan dari KM. Mandiri Nusantara dan kecepatan dari KM Uni 
Chart pada saat itu 11 knot. 

Pada saat akan bersilang dengan KM Mandiri Nusantara, MV Uni Chart sesuai 
instruksi dari Nahkoda mengurangi kecepatannya. Pada saat berpapasan antara KM 
Mandiri Nusantara dengan MV Uni Chart dimana jaraknya sekitar 75 meter, tiba-tiba 
MV Uni Chart haluannya berubah ke kanan mengarah ke KM Mandiri Nusantara dan 
menabrak lambung kanan KM Mandiri Nusantara antara pertengahan kapal (midship) 
dengan buritan. Kuku jangkar MV Uni Chart merobek lambung kanan KM Mandiri 
Nusantara dan menarik pelat lambungnya sehingga membuat lubang seluas panjang 10 
meter dengan tinggi 8.4 meter. Kuku jangkar MV Uni Chart sendiri akhirnya patah 
dari tongkatnya dan tertancap di lambung KM Mandiri Nusantara. 

 

1.1.2 KM MANDIRI NUSANTARA 

KM Mandiri Nusantara merupakan kapal penumpang type RO-RO berbendara 
Indonesia yang berangkat dari Balikpapan menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
dan masuk melalui Alur Pelayaran Barat Surabaya.  

Sebelum berangkat dari Pelabuhan Balikpapan pada tanggal 24 September 2003 KM. 
Mandiri Nusantara telah mendapatkan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari Administrator 
Pelabuhan (Adpel) Pelabuhan Balikpapan dengan mengangkut penumpang 127 orang, 
kendaraan roda empat sejumlah 29 unit dan kendaraan roda dua sejumlah 2 unit. 

Setelah perjalanan 2 hari tanggal 26 September 2003 KM. jam 06.30 WIB Mandiri 
Nusantara mendekati Buoy No.5 dan kemudian menghubungi Stasiun Pandu Pulau 
Karang Jamuang, selanjutnya oleh stasiun pandu diinstruksikan untuk masuk ke Alur 
Barat Surabaya. Pukul 06.50 KM Mandiri Nusantara tiba di lepas pantai Pulau Karang 
Jamuang.  
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Sesuai dengan instruksi dari Pandu, Nahkoda agar membawa sendiri KM. Mandiri 
Nusantara menuju Dermaga Tanjung Perak dengan advice konvoi dari Pandu yang 
berada di atas KM. Bukit Raya dengan jarak kurang lebih 2 mil laut. Advise konvoi ini 
dilakukan tanpa adanya dispensasi pemanduan dari ADPEL. 

Pada saat akan melewati Buoy No. 8 tanpa komunikasi dengan Pandu yang berada di 
KM. Bukit raya, KM Mandiri Nusantara tidak lagi mengikuti KM. Bukit Raya untuk 
konvoi, KM Bukit Raya melewati jalur sebelah timur Buoy No. 8 (yang belum ada 
legalitas dalam penggunaannya) dan KM Mandiri Nusantara melalui sebelah barat 
Buoy No. 8. 

Nahkoda KM Mandiri Nusantara, melihat di depannya dengan arah berlawanan kapal 
MV Uni Chart kapal peti kemas yang akan berpapasan dengan KM Mandiri Nusantara 
di sekitar Buoy No.8. Nahkoda memerintahkan markonis agar menghubungi MV Uni 
Chart melalui VHF channel 12, dari hubungan komunikasi tersebut disepakati pada 
saat berpapasan nanti akan mengunakan green to green (kanan-kanan). 

 

1.2 Kronologi Tubrukan 
Pada saat akan berpapasan dengan KM Mandiri Nusantara, MV Uni Chart sesuai 
dengan buku manouver melaksanakan olah gerak yang condong ke haluan kiri hingga 
posisinya diperkirakan mendekati gosong dangkal di muka dermaga Petro Kimia. 
Manouver mesin pada saat itu digerakkan pada posisi yang berubah-ubah yaitu: Slow 
Ahead, Dead Slow Ahead, Stop kemudian Full Astern, Full Ahead, Full Astern, Stop.  

 
Pada waktu berpapasan dengan KM Mandiri Nusantara, tiba-tiba MV Uni Chart 
berubah haluan kearah kanan menuju kearah posisi KM Mandiri Nusantara yang 
berakibat terjadinya tabrakan. 
 
Peristiwa tabrakan tersebut terjadi pada pukul 08.05 WIB, pada posisi 07o 08’12” LS / 
112o 39’36” BT, di alur sempit didekat buoy No.8 di sebelah timur dari gosong 
kedangkalan. Akibat dari tertubruknya KM Mandiri Nusantara oleh MV Uni Chart, 
lambung kanan KM Mandiri Nusantara robek seluas + (18 x 7,5) meter, adapun 
korban penumpang hanya yang terdapat di KM Mandiri Nusantara terdiri dari 3 
penumpang meninggal dunia dan 16 penumpang lainnya luka berat dan luka ringan. 
Adapun MV Uni Chart hanya mengalami kerusakan di bagian lambung kapal dan 
tidak ada korban. 

 

1.3 Korban Penumpang 
Dalam kecelakaan ini korban penumpang hanya dialami oleh KM Mandiri Nusantara. 
Sedangkan MV Uni Chart tidak terdapat korban penumpang maupun ABK hanya 
mengalami kerusakan di bagian haluan kapal. Adapun data-data korban sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

Korban:  Meninggal  Luka Berat  Luka Ringan 
Awak Kapal  0  0  0 
Penumpang  3  5  11 
Lain-Lain  0  0  0 
Total  3  5  11 
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Keadaan korban (penumpang) yang  luka berat pada umumnya patah tulang (fraktur) 
kaki, remuk tulang (rupture) abdomen dan luka trauma benturan.  

Keadaan korban (penumpang) yang meninggal umumnya mengalami ruda paksa/ 
terputus anggota badannya terjepit diantara dinding lambung kapal yang tertarik oleh 
kuku jangkar kapal MV Uni Chart. 

 

1.4 Data Kerusakan Kapal 
Kerusakan yang paling parah dialami oleh KM Mandiri Nusantara kapal yang ditubruk 
oleh MV Uni Chart, sedangkan MV Uni Chart mengalami kerusakan penyok dibagian 
haluan kanan dekat dengan jangkar sebelah kanan menempel. Kuku jangkar MV Uni 
Chart terlepas dari tongkatnya dan tertinggal di KM Mandiri Nusantara. 

 

1.4.1 KM Mandiri Nusantara 

KM Mandiri Nusantara mengalami kerusakan pada lambung bagian kanan, Kuku 
jangkar kanan dari MV Uni Chart masuk ke lambung sebelah kanan dan menarik 
dinding yang terbuat dari pelat baja setebal 10 mm (Gambar 03, 04, 05 dan 06). 
Lambung sebelah kanan robek dengan ukuran 10 x 8,4 meter (Gambar 01 da 02).  

Kerusakan lainnya adalah railing sebelah kanan KM Mandiri Nusantara melengkung 
pintu-pintu pagar pengaman tidak dapat ditutup karena bergeser dari dudukannya, cat 
dan dempul lapisan lantai terkelupas (Gambar 07, 08, 09 dan 10). Tubrukan ini juga 
mengakibatkan kerusakan pada konstruksi gading-gading lambung (hull frames), 
partisi deck penumpang dan instalasi pipa-pipa KM Mandiri Nusantara. Kerusakan 
muatan terjadi pada beberapa mobil di car deck yang terguling dan rusak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 01. Lambung Kanan KM Mandiri 
Nusantara 

Gambar 02. Lambung Kanan KM Mandiri 
Nusantara 
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Gambar 03. Gambar 04. 

Gambar 03, 04, 05 : Dinding Kanan KM Mandiri Nusantara yang tertarik jangkar MV Uni Chart dari 
bagian luar dan dalam  

Tempat terakhir salah satu 
kuku jangkar MV Uni 
Chart tersangkut di geladak 
KM Mandiri Nusantara  

Gambar 06.  Tempat terakhir salah satu kuk u jangkar MV Uni Chart tersangkut 

Gambar 07.  Geladak Kanan KM Mandiri 
Nusantara  

Gambar 08.  Geladak Kanan KM Mandiri 
Nusantara  

Gambar 05. 
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1.4.2 Kerusakan pada MV Uni Chart 

MV Uni Chart mengalami kerusakan terutama pada haluan sebelah kanan.  

Pelat bulwark antara gading no 188 sampai 195 terdorong masuk sampai 1.5 m. 
melengkung dan penyok dalam. Kuku jangkar sebelah kanan jatuh terlepas dan 
tersangkut di KM. Mandiri Nusantara 

Sisi kanan platform depan berikut railingnya rusak parah dan terlepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah pemeriksaan pasca tubrukan yang dilakukan oleh petugas dari Adpel Tanjung 
Perak yang dibantu oleh Petugas PT PAL Indonesia, ditemukan bahwa sistem kemudi 
MV Uni Chart dalam keadaan normal, baik sebelum maupun setelah kecelakaan 
menurut analisis data rekorder yang terdapat pada MV Uni Chart. 

 

1.5 Informasi Personil 
Informasi tentang kejadian ini diperoleh melalui wawancara dengan petugas yang 
pada saat kecelakaan sedang bertugas. Diantaranya adalah Nahkoda kedua kapal, 
pandu MV Uni Chart dan Pandu KM Bukit Raya, seluruh awak kapal KM Mandiri 
Nusantara yang ada pada kejadian tersebut, petugas Pejabat Adpel dan beberapa staf 
Adpel Tanjung Perak dan beberapa pejabat dan staf PT. Pelindo.  

 

Gambar 09.  Lantai geladak Kanan KM 
Mandiri Nusantara  

Gambar 10. Anjungan Kanan pintu pagar 
pengaman  

Gambar 11.  Tampak luar kerusakan MV Uni Chart. Kuku jangkar kanan hilang. 
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1.5.1 Nahkoda KM. Mandiri Nusantara 

Nahkoda KM. Mandiri Nusantara memiliki ijazah klasifikasi ANT II. Hari Jum’at 
tanggal 26 September 2003 adalah hari terakhir Nahkoda bertugas sebagai Nahkoda 
KM. Mandiri Nusantara setelah selama tiga (3) minggu bertugas dengan rute 
pelayaran Surabaya–Balikpapan PP. Pada saat akan melalui alur pelayaran Barat 
Surabaya yang bersangkutan bertindak sebagai pemegang komando karena tidak 
tersedianya pandu pada saat itu. Melalui hubungan komunikasi VHF dengan pandu 
KM. Bukit Raya disepakati untuk melakukan advice konvoi tanpa pandu. Dalam 
kenyataan nakhoda tidak selalu berkomunikasi dengan pandu KM Bukit Raya untuk 
mendapatkan advice konvoi tersebut. Pada saat melalui buoy no.8 nakhoda KM 
Mandiri Nusantara melewati alur sebelah barat buoy tersebut. Setelah melewati buoy 
no. 8, KM Mandiri Nusantara mengubah haluan ke kiri arah 140o, tiba tiba haluan MV 
Uni Chart terlihat mengarah ke KM Mandiri Nusantara. Nakhoda memerintahkan 
jurumudi cikar kiri dan ketika terjadi tubrukan, untuk menghindari lebih parahnya 
kejadian tubrukan tersebut maka nakhoda KM Mandiri Nusantara memerintahkan 
merubah kemudi cikar kanan. 

 

1.5.2 Nahkoda MV Uni Chart 

Nahkoda MV Uni Chart laki- laki, berkebangsaan Taiwan pada saat kecelakaan yang 
bersangkutan memiliki ijazah klasifikasi ANT I. Yang bersangkutan telah melakukan 
pelayaran ke Indonesia umumnya dan khususnya keluar dan masuk ke dermaga peti 
kemas Tanjung Perak sebagai nakhoda kapal petikemas kurang lebih satu tahun 
lamanya. Pada saat kecelakaan yang bersangkutan berada di anjungan dan menyatakan 
bahwa pandu dalam kondisi yang sehat. Yang bersangkutan menyatakan bahwa pada 
saat MV Uni Chart akan berpapasan dengan KM. Mandiri Nusantara setelah buoy 
no.8. Pada saat berlayar melalui buoy no.8 nakhoda MV Uni Chart tidak tahu persis 
bahwa papasannya dengan KM Mandiri Nusantara, alur tersebut merupakan alur 
pelayaran sempit. Pada saat berpapasan, MV Uni Chart mengurangi kecepatan. Pada 
saat nakhoda sadar bahwa kapalnya akan bertubrukan, nakhoda tidak sempat 
mengambil alih pengendalian dari pandu karena proses ini berlangsung cepat sekali. 
Cuaca menurut nakhoda dalam keadaan baik dan kondisi MV Uni Chart juga dalam 
baik. 

 

1.5.3 Pandu MV Uni Chart 

 Pandu MV Uni Chart memiliki ijazah klasifikasi ANT II. Yang bersangkutan telah 
sering memandu kapal besar seukuran MV Uni Chart, dan sering berpapasan dengan 
kapal lebih kecil di buoy no. 8. Tetapi baru pertama kali ini berpapasan dengan kapal 
yang sama besarnya di buoy no. 8. Dalam memandu MV Uni Chart yang bersangkutan 
hanya mengetahui panjang kapal berdasarkan perkiraan, dan tidak mengetahui 
kekuatan mesin (horse power) kapal tersebut. Yang bersangkutan juga tidak 
mengetahui kalau KM. Mandiri Nusantara sedang dalam formasi konvoi karena di 
depan dan di belakangnya tidak tampak ada kapal lainnya. Dalam wawancara tersebut, 
terlihat jawaban dari pandu tidak memenuhi kecakapan bahari sesuai dengan 
kecakapan pemanduan kapal, hal ini ditinjau dari sikap pandu yang tidak 
memperhitungkan sama sekali akan berpapasan dengan KM Mandiri Nusantara pada 
alur pelayaran sempit di sekitar buoy no. 8. 
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1.5.4 Pandu KM Bukit Raya 

Pandu Bukit Raya, memiliki ijazah klasifikasi ANT II, yang bersangkutan mengenal 
betul daerah-daerah alur pelayaran barat Surabaya. Pada saat pandu KM Bukit Raya 
mendengar komunikasi antara Kantor Pemanduan Surabaya dengan KM Mandiri 
Nusantara yang menyatakan bahwa personel pandu sudah tidak tersedia lagi, pandu 
KM Bukit Raya tersebut menyarankan agar KM Mandiri Nusantara advice konvoi 
dengan KM Bukit Raya. Pada saat akan berpapasan dengan MV Uni Chart yang 
berukuran besar, pandu KM Bukit Raya memutuskan menggunakan alur sebelah timur 
buoy no. 8, untuk memberi jalan lebih leluasa kepada kapal MV Uni Chart. Secara 
fisik alur tersebut kedalamannya memenuhi syarat untuk dilalui oleh kedua kapal yang 
dikonvoi, tetapi hal ini tidak dikomunikasikan dengan Nakhoda KM Mandiri 
Nusantara. 

 

1.6 Informasi Data Kapal 
1.6.1 Data KM Mandiri Nusantara 

KM Mandiri Nusantara adalah kapal motor berjenis roll-on roll-off (RORO) ferry.  
 

Nama Kapal : KM Mandiri Nusantara 
Pemilik Kapal : PT. Prima Vista 
Alamat Pemilik : Surabaya 
Tanda Panggilan : Y G U T 
Tonase Kotor : 8.257 
Tonase Bersih : 2.870 
Dimensi, L x B x D 
(m) 

: 136 x 18,40 x 7,20 m 

Kecepatan 
Ekonomis 

: -- 

Pelabuhan 
Pendaftaran 

: Surabaya, Indonesia 

Tempat pembuatan : Jepang 
Tahun pembuatan : 1989 
Jumlah Pelayar 
yang Diijinkan 

: 2000 orang 

Docking terakhir : 07-09-2002 s/d 23-09-2002 di Tanjung Priok 
 

1.6.2 MV Uni Chart 

MV Uni Chart adalah kapal motor berjenis kapal pengangkut peti kemas (liner).  
 

Nama Kapal : Uni Chart 
Pemilik Kapal : Evergreen Int. Storage & Transport Corporation 
Alamat Pemilik : TAIWAN 
Tanda Panggilan : B K N K 
Tonase Kotor : 12.405 
Tonase Bersih :   8.571 
Dimensi, L x B x D (m) : 141 x 25,60 x 12,70 m 
Kecepatan Ekonomis : -- 
Pelabuhan Pendaftaran : Keelung, Taiwan 
Tempat pembuatan : Jepang 
Tahun pembuatan : 1992 
Jumlah Pelayar yang : -- 
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Diijinkan 
Docking terakhir : Juni 2002 

 
1.7 Informasi Alur Pelayaran Barat Surabaya 
 

1.7.1 Legalitas 

Kapal-kapal masuk dan keluar dari/ke dermaga Tanjung Perak dan dermaga-dermaga 
lain disekitarnya umumnya menggunakan alur pelayaran barat Surabaya karena alur 
timur terlalu dangkal bagi kapal dengan draft tertentu. Sampai saat ini belum 
ditemukan adanya peraturan setempat yang mengatur penggunaan dari alur pelayaran 
sempit tersebut. 

 

1.7.2 Navigasi 

Guna keselamatan kapal-kapal yang akan melintasi alur barat pelayaran Surabaya 
yang keluar dan masuk dermaga Tanjung Perak atau dermaga-dermaga lainnya yang 
berada disekitarnya, terdapat beberapa alat Bantu navigasi berupa buoy-buoy dan 
lampu-lampu navigasi dan informasi yang diterima dari para pandu, beberapa buoy 
tidak pada tempatnya dan beberapa lampu-lampu navigasi nyala lampunya (warnanya) 
tidak sesuai lagi dengan fungsinya. 

 

1.7.3 Lalu Lintas 

Setiap harinya hampir 100 kapal besar maupun kecil yang mengunakan alur pelayaran 
barat Surabaya untuk keluar/masuk Pelabuhan Tanjung Perak, belum termasuk kapal-
kapal TNI AL yang mengadakan latihan- latihan di alur tersebut. 

 

1.7.4 Hambatan (Obstacle) 

Selain alur yang sempit juga adanya daerah-daerah gosong (dangkal) termasuk di 
sekitar buoy No.8, dan adanya sejumlah bangkai kapal yang tenggelam disepanjang 
alur tersebut yang menambah sempitnya alur pelayaran Barat Surabaya. 

 

1.7.5 Komunikasi antar Kapal 

Komunikasi antar kapal dan dengan stasiun pandu dilakukan dengan menggunakan 
radio komunikasi VHF Marine Band. Dalam peristiwa ini kondisi komunikasi yang 
terjalin antara MV Uni Chart dengan KM Mandiri Nusantara dilaporkan dalam 
keadaan baik. 
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1.7.6 Peta Laut Alur Pelayaran Barat Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 12.  Peta Laut Alur Pelayaran Barat Surabaya 

Daerah tubrukan antara MV Uni Chart 
dengan KM Mandiri Nusantara di posisi 2 
cable selatan buoy no.8 dengan koordinat; 
07o 08’ 30” Lintang Selatan 
112o 39’ 36” Bujur Timur 
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Alur Timur Pelayaran Surabaya 
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1.8 Informasi Cuaca 
Keadaan cuaca disekitar kecelakaan pada tanggal 26 September 2003 dilaporkan 
cerah, dengan angin dari arah 190o dengan kecepatan normal sekitar 8 knot. 

 

1.9 Informasi Penyelamatan 
Setelah terjadi kecelakaan, team SAR telah mengadakan pencarian di sekitar lokasi 
musibah selama kurang lebih dua jam dan ternyata tidak menemukan adanya korban 
yang jatuh ke laut. Selanjutnya KM. Mandiri Nusantara meneruskan pelayarannya 
sampai sandar di dermaga Jamrud Utara (Terminal Penumpang), dan MV Uni Chart 
lego jangkar. 

Team SAR Kantor Adpel bersama instansi terkait melakukan evakuasi korban dengan 
menggunakan dua mobil ambulans milik RS Pelabuhan Surabaya dan satu unit 
ambulans milik koperasi TKBM dengan rincian korban sebagai berikut: 

- Tiga korban meninggal dunia dibawa ke RS. Dr. Soetomo 

- 16 orang yang luka ringan maupun berat dibawa ke RS Pelabuhan Surabaya. 

 

1.10 INFORMASI LAIN 
1.10.1 Setelah tubrukan KM Mandiri Nusantara dengan MV Uni Chart, Adpel Tanjung Perak 

mendapat surat dari Direktur Polisi Air Polda Jatim untuk menunda keberangkatan 
kedua kapal guna dapat dilakukan proses penyelid ikan dan penyidikan oleh pihak 
Kepolisian sampai batas waktu yang tidak ditentukan. 

1.10.2 Adpel Tanjung Perak Surabaya menginformasikan adanya pelaksanaan sekuriti yang 
tumpang tindih yang dilaksanakan oleh GAMAT Adpel Surabaya dan Port Security 
PT Pelabuhan Indonesia Cabang Surabaya. 

1.10.3 Adpel Tanjung Perak juga menginformasikan adanya kesulitan untuk pengawasan 
keselamatan kapal-kapal di UTPS (Unit Terminal Petikemas Surabaya). 

1.10.4 Setelah pemeriksaan oleh Direktorat Polisi Air Polda Jatim terhadap pihak-pihak yang 
dianggap terlibat dalam kecelakaan ini didapatkan informasi yang menyatakan bahwa 
Pandu KM Bukit Raya memberi pengakuan bahwa kapalnya berada di belakang KM 
Mandiri Nusantara bukan di depannya. Apabila hal ini benar, maka keterangan yang 
diberikan kepada tim KNKT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.  



2 ANALISA 

 

2.1 Proses Pemberangkatan MV UNI CHART 

2.1.1 Proses pemberian Surat Ijin Berlayar (SIB) MV Uni Chart tidak berdasarkan hasil 
pemeriksaan di lapangan pada saat setelah kapal selesai pemuatan (on the spot), 
terlihat dari beberapa hal sebagai berikut: 

• Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani pada pukul 21.00 WIB tanggal 25 
September 2003 dan langsung diberikan kepada MV Uni Chart; 

• Selesai pemuatan pada hari Jumat tanggal 26 September 2003, pukul 04.00 
WIB; 

• MV Uni Chart meninggalkan dermaga kontainer (UTPK) pukul 07.40 tanggal 
26 September 2003. 

  Pemberian SIB sebelum selesai pemuatan ini mengindikasikan birokrasi untuk masuk 
ke lokasi Unit Terminal Peti Kemas Surabaya terlalu ketat sehingga proses 
pengawasan oleh petugas pengawas keselamatan kapal dari ADPEL Surabaya tidak 
dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

2.1.2 Pandu yang berada di MV Uni Chart menyatakan tidak tahu persis panjang kapal dan 
daya dorong mesinnya, sedangkan nakhoda dan ABK MV Uni Chart berkebangsaan 
Taiwan yang  berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti pandu, hal tersebut 
di atas tentunya akan mempengaruhi proses pengendalian olah gerak kapal demikian 
pula komunikasi dua arah antara nakhoda dan pandu dalam aktivitas kepanduan. 

 

2.2 Proses Kedatangan KM Mandiri Nusantara 

2.2.1 Pada saat KM Mandiri Nusantara mendekati Buoy No.5, menerima berita dari Kantor 
Kepanduan Surabaya bahwa personel pandu tidak tersedia lagi, dan agar setelah kapal 
sampai di Karang Jamuang diinstruksikan untuk masuk ke dermaga Tanjung Perak.\ 
tanpa pandu. Pandu yang berada di atas KM Bukit Raya menyampaikan agar KM 
Mandiri Nusantara melaksanakan pelayaran dengan  advice konvoi bersama-sama KM 
Bukit Raya yang posisinya berada dengan jarak 2 mil laut.  

Proses pelayaran dalam alur dari Karang Jamuang ke Buoy no.8 dalam keadaan 
normal, namun KM Mandiri Nusantara tidak melihat posisi KM Bukit Raya yang 
seharusnya diikuti dalam konvoi. 

Bila melihat keadaan cuaca yang dilaporkan cerah pada pagi hari, tidak berkabut dan 
di daerah buoy no.8 tidak ada benda yang menghalangi pandangan ke arah selatan 
alur, maka keterangan nakhoda KM Mandiri Nusantara tidak melihat posisi KM Bukit 
Raya yang jaraknya hanya 2 mil laut (3.7 km) di depan adalah sulit diterima. Kecuali 
memang benar pernyataan pandu KM Bukit Raya pada saat diperiksa kepolisian 
(setelah wawancara dengan tim KNKT), bahwa KM Bukit Raya berlayar di belakang 
KM Mandiri Nusantara. 
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Pukul 07.40WIB, 25 menit sebelum tubrukan, KM Mandiri Nusantara menghubungi 
MV Uni Chart dan bersepakat untuk berpapasan dengan posisi kanan-kanan (aspek 
lampu hijau-hijau) 

Pandu KM Bukit Raya menyatakan memilih melewati jalur sebelah timur (kiri) buoy 
no.8, yang bukan merupakan alur pelayaran yang legal, untuk menghindari berpapasan 
dengan MV Uni Chart di alur pelayaran sempit. Hal ini mengindikasikan pandu KM 
Bukit Raya memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena telah 
melihat kejadian tubrukan antara KM Mandiri Nusantara dengan MV Uni Chart, 
sehingga keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar. 

KM Mandiri Nusantara melewati jalur sebelah barat buoy no.8 yang merupakan alur 
pelayaran sempit, tanpa melakukan hubungan komunikasi terlebih dahulu dengan 
pandu yang berada di KM Bukit Raya. Diperkirakan KM Mandiri Nusantara tidak 
mengikuti track yang dilalui oleh KM Bukit Raya sehingga bisa dianggap keluar dari 
konvoi.  Pemilihan track di sebelah barat (kanan) buoy no.8 menurut nakhoda KM 
Mandiri Nusantara merupakan prosedur yang benar, untuk kapal-kapal yang akan 
masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak. 

 Saat melintas Buoy no.8 (sesuai dengan keterangan Nakhoda KM Mandiri Nusantara 
dan Pandu MV Uni Chart) jarak antara KM Mandiri Nusantara dengan Buoy no.8 
sangat dekat + 10 meter, hal ini mengindikasikan Nahkoda KM Mandiri Nusantara 
melihat posisi dari MV Uni Chart agak ketengah alur; 

 Pada alur pelayaran ini KM Mandiri mewaspadai bahwa dalam waktu dekat, akan 
berpapasan dengan MV Uni Chart pada posisi kanan-kanan sehingga tetap 
mempertahankan haluan dan kecepatan maju pelan. 

 

2.3 Proses Terjadinya Tubrukan 

2.3.1 Data-data Alur Pada Saat Kejadian 

 Lebar  = 100 m 

 LWS  = 10.9-14.5 m 

 Obstacle yang ada:   

  - Gosong dengan LWS = 4.7 meter yang ditandai oleh Buoy no. 8 

- Gosong pada daerah melintang dermaga Petrokimia Gresik dengan LWS 
7.2m, tidak ditandai oleh buoy 

Arah arus 180o dengan kecepatan 3 knot.  

 Cuaca baik dengan arah angin 190o dengan kecepatan 8 knot. 

Dilihat dari lebar kapal MV Uni Chart dan KM Mandiri Nusantara dibandingkan 
dengan lebar alur, daerah tersebut sudah dinyatakan oleh pandu sebagai daerah 
pelayaran sempit.  

2.3.2 Proses pada MV Uni Chart 

Dari data-data alur dan cuaca tersebut di atas, diindikasikan bahwa MV Uni Chart 
mendapatkan pengaruh luar dan pengaruh dalam, yaitu; 
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2.3.2.1 Pengaruh luar  

Adanya gosong di muka dermaga Petro Kimia dengan LWS 7.5 meter yang 
kemungkinan sudah mengalami pendangkalan sehingga LWS-nya menjadi lebih kecil 
dari yang tertera di peta pelayaran dan mengakibatkan lumpurnya dapat 
mengkandaskan lunas MV Uni Chart ketika lewat di atasnya. 

Arah arus dengan kecepatan 3 knot yang awalnya dari arah utara dan kemudian 
dipantulkan oleh gosong kearah timur, sehingga kemungkinan mengakibatkan haluan 
kapal berubah membuka ke kanan. 

2.3.2.2 Pengaruh dalam 

Data-data manuver mesin mulai pukul 08.01 sampai pukul 08.04, memperlihatkan 
posisi mesin yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat, demikian pula posisi 
haluannya yang cepat berubah dari kiri ke kanan.  Hal ini dapat dilihat dari data-data 
sebagai berikut; 

 

Waktu Manuver 
mesin Sikap Akibat Keterangan 

07:33.5 Full ahead Steady  

08:01.5 Slow ahead Haluan condong kiri Melihat KM Mandiri Nusantara 
berlawanan arah tapi kapal mengarah ke 
tempat dangkal. 

08:01.5 Dead slow 
ahead 

Haluan condong kiri Laju kapal makin mengarah ke tempat 
dangkal. 

08:02.0 Stop Haluan condong kiri Laju masih ke tempat dangkal. 

08:02.0 Full astern Haluan makin 
condong kiri 

Berusaha mengurangi laju karena 
semakin mendekati tempat dangkal, 
tetapi haluan sudah kandas  

08:02.0 Full ahead Haluan condong 
kanan 

Berusaha merubah haluan kapal ke 
kanan tetapi membuat lunas tiba-tiba 
terbebas dari tempat dangkal. 

08:02.5 Full astern Haluan tetap 
condong kanan. 

Berusaha merubah haluan ke kiri lagi 
untuk menghindari tubrukan dengan KM 
Mandiri Nusantara. 

08:03.5 Stop  Haluan tetap ke kanan. 

08:04.0 Slow ahead Haluan pengaruh 
luar kapal lain. 

Terjadi tubrukan dengan KM Mandiri 
Nusantara. 

08:05.0 Full astern Haluan condong kiri Berusaha melepaskan diri dari KM 
Mandiri  

08:07.0 Stop   

  Tabel 1. Copy Manouver Book dan keterangannya 
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Dari data-data tabel tersebut di atas dapat dianalisa kemungkinan MV Uni Chart pada 
pukul 08.02 mengalami kandas haluan di lumpur gosong pendangkalan.  

Dengan kecepatan full ahead dan haluan ke kanan, diindikasikan kapal berusaha untuk 
menghindari tempat dangkal atau keluar dari keadaan kandas.  Hal ini kemudian 
mengakibatkan MV Uni Chart tidak dapat dikendalikan walaupun haluan sudah 
dirubah ke kiri (kemudi sudah tidak makan) dan dan mesin dimanuver ke posisi 
mundur penuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12.  Detail daerah tubrukan antara MV Uni Chart dengan KM Mandiri Nusantara 
pada alur pelayaran yang sempit di sekitar Buoy no 8 dan Dermaga Petrokimia. 



3 KESIMPULAN 
 

Dari analisa dan temuan tersebut di atas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
mengambil kesimpulan penyebab tubrukan adalah kesalahan operasional pemanduan 
terutama pada MV Uni Chart, demikian juga pelayaran KM Mandiri Nusantara masuk 
alur pelayaran tanpa pandu di daerah wajib pandu; 

 

3.1 Regulasi 
Belum adanya Peraturan dan Pengaturan setempat tentang Penggunaan Alur Pelayaran 
Barat Surabaya ; 

Belum adanya Sistem dan Prosedur (Sispro) Setempat tentang; 

• Pemanduan kapal. 

• Pengawasan kapal dan pemberian SIB bagi kapal yang akan berangkat. 

• Korelasi Surat Ijin Berlayar sebagai dokumen terakhir di pelabuhan dengan 
Surat Perintah Kerja Pemanduan dan clearance dokumen-CIQP. 

 

3.2 Prasarana 

• Hilangnya rambu-rambu navigasi dan sudah tidak jelasnya fungsi dari lampu-
lampu navigasi mengakibatkan membingungkan para pelaut dalam melintasi 
alur pelayaran Barat Surabaya. 

• Banyaknya bangkai kapal yang tenggelam di kolam dan alur pelabuhan 
sehingga menambah sempitnya alur pelayaran Surabaya. 

• Adanya pendangkalan pada alur pelayaran pada posisi ¾ mil timur laut 
dermaga Petrokimia yang kedalamannya sedemikan rupa sehingga menahan 
lunas haluan MV Uni Chart yang dalam keadaan sarat. 

• Alur pelayaran yang sempit (narrow channel, 100m) di sebelah barat buoy 
no.8 menyebabkan manouver persilangan kapal-kapal besar menjadi sulit dan 
rawan terjadi tubrukan. 

 

3.3 Teknis Operasional 

• Kurang adanya koordinasi antara Adpel selaku superintendent dengan para 
pandu / penyelenggara pemanduan. 

• Pandu tidak memahami sifat/karakteristik kapal (ukuran, bobot dan tenaganya) 
sehingga tidak dapat melaksanakan sikap manouver yang baik ketika 
dihadapkan kepada keadaan kritis. 

• Tidak ditemukan adanya kerusakan mekanis pada kedua kapal sebelum 
terjadinya tabrakan. 





4 REKOMENDASI 
 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
menyampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan keselamatan di laut sebagai 
berikut; 

 

4.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
Segera membuat regulasi-regulasi di bidang pengaturan operasi pemanduan dan 
larangan konvoi bagi kapal penumpang di pelabuhan-pelabuhan yang dapat dijadikan 
pedoman bagi para Adpel selaku superintendent untuk menyusun peraturan setempat.  

 

4.2 Administrator Pelabuhan Tanjung Perak 
• Melaksanakan evaluasi penggunaan alur sebelah timur buoy no.8 untuk 

mengurangi kepadatan Alur Barat Surabaya. 

• Memberikan dispensasi pemanduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

• Mematuhi aturan P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut) sesuai CAL-
REG 72. 

 

4.3 PT. Pelindo III 

• Melakukan pemeriksaan kedalaman pada Alur pelayaran di sekitar gosong arah 
timur laut ¾ mil laut muka dermaga Petrokimia Gresik dan melakukan 
pengerukan seperlunya. 

• Mengadakan pelatihan penyegaran kepanduan secara berkala kepada para 
pandu. 

• Sebagai penyelenggara pemanduan berkewajiban ikut bertanggung jawab atas 
yang terjadi akibat kesalahan penyelenggaraan pemanduan. 


