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Keselamatan merupakan pertimbangan utama KNKT untuk mengusulkan rekomendasi 
keselamatan sebagai hasil suatu penyelidikan dan penelitian. 

KNKT menyadari bahwa dalam pengimplementasian suatu rekomendasi kasus yang 
terkait dapat menambah biaya operasional dan manajemen instansi/pihak terkait. 

Para pembaca sangat disarankan untuk menggunakan informasi laporan KNKT ini untuk 
meningkatkan dan mengembangkan keselamatan transportasi; 

Laporan KNKT tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut dan menggugat di 
hadapan peradilan manapun. 

Laporan ini disusun didasarkan pada: 

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 256 dan 257 berikut 
penjelasannya. 

2. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. 
3. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 
4. IMO Resolution MSC.255 (84) tentang Kode Investigasi Kecelakaan. 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan 
Laporan Final Investigasi Kecelakaan Pelayaran terbakarnya Kapal Ro-Ro Penumpang Mutiara 
Sentosa I  (IMO 8718471) di timur perairan Pulau Masalembu, Jawa Timur pada tanggal 19 
Mei 2017. 

Bahwa tersusunnya Laporan Final Investigasi Kecelakaan Pelayaran ini sebagai pelaksanaan 
dari amanah atau ketentuan Undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 256 
dan 257 serta Peraturan Pemerintah nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan 
Transportasi pasal 39 ayat 2 huruf c, menyatakan “Laporan investigasi kecelakaan transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan akhir (final report)” 

Laporan Final Investigasi Kecelakaan Pelayaran ini merupakan hasil keseluruhan investigasi 
kecelakaan yang memuat antara lain; informasi fakta, analisis fakta penyebab paling 
memungkinkan terjadinya kecelakaan transportasi, saran tindak lanjut untuk pencegahan dan 
perbaikan, serta lampiran hasil investigasi dan dokumen pendukung lainnya. Di dalam laporan 
ini dibahas mengenai kejadian kecelakaan pelayaran tentang apa, bagaimana, dan mengapa 
kecelakaan tersebut terjadi serta temuan tentang penyebab kecelakaan beserta rekomendasi 
keselamatan pelayaran kepada para pihak untuk mengurangi atau mencegah terjadinya 
kecelakaan dengan penyebab yang sama agar tidak terulang dimasa yang akan datang. 
Penyusunan laporan final ini disampaikan atau dipublikasikan setelah meminta tanggapan dan 
atau masukan dari regulator, operator, pabrikan sarana transportasi dan para pihak terkait 
lainnya. 

Demikian Laporan Final Investigasi Kecelakaan Pelayaran ini dibuat agar para pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahui dan mengambil pembelajaran dari kejadian kecelakaan ini. 
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SINOPSIS 
Dini hari tanggal 19 Mei 2017, Mutiara Sentosa I memulai pelayarannya dari Surabaya menuju 
ke Balikpapan. Kapal membawa 134 penumpang, 37 awak kapal dan 26 pelayar yang tidak 
terdaftar. Kapal juga membawa serta 80 muatan kendaraan dari berbagai golongan.  

Setelah melaksanakan dinas jaga di anjungan, juru mudi melakukan patroli keliling ke geladak 
kendaraan. Ketika juru mudi berada di area ‘D’ deck, ia melihat asap mengepul keluar dari bak 
salah satu kendaraan jenis truk. Juru mudi segera melaporkan ke anjungan mengenai keadaan 
tersebut. Mualim satu yang sedang berdinas jaga segera turun ke geladak kendaraan untuk 
melihat situasi yang terjadi. Ketika sampai di ‘D’ deck, mualim satu mendapati bahwa asap 
berasal dari bak muatan salah satu kendaraan jenis truk besar yang berada pada lajur empat 
bagian depan. Asap keluar dari celah samping bak muatan truk yang dalam keadaan 
terbungkus rapat dengan terpal. Segera mualim satu menginstruksikan upaya pemadaman 
dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) jenis foam afff yang diarahkan ke celah 
samping bak truk.  

Nakhoda mendapat laporan di anjungan segera turun untuk konfirmasi. Sesampainya di ‘D’ 
deck, nakhoda melihat awak kapal tengah berupaya memadamkan api dengan menggunakan 
APAR. Nakhoda memerintahkan kamar mesin supaya segera menjalankan fire pump dan 
water-spraying pump untuk area geladak kendaraan. Sementara itu kapal diarahkan ke pulau 
Masalembu yang merupakan daratan terdekat.  

Awak kapal dibantu dengan para pengemudi berjuang memadamkan api menggunakan APAR, 
air laut yang disemprotkan melalui fire hose yang terkoneksi ke fire hydrant serta dengan 
water-spraying system yang telah diaktifkan. Karena asap terlalu tebal dan pekat menyulitkan 
orang untuk bernafas dan menghalangi pandangan di tempat kebakaran.  

Nakhoda memerintahkan agar semua penumpang dan awak kapal untuk berkumpul di muster 
station karena kebakaran tidak mampu diatasi. Selanjutnya nakhoda menginstruksikan untuk 
meninggalkan kapal. Penumpang dan awak kapal meninggalkan kapal dengan menggunakan 
sekoci dan inflatable liferafts. Mereka ditolong oleh kapal nelayan setempat dan kapal niaga 
yang datang menolong. Sebagian penumpang dan awak kapal yang meninggalkan kapal 
melalui buritan kapal turun ke kapal tunda yang datang merapat. Menjelang tengah malam 
proses evakuasi dari kapal ke pulau Maselembu selesai. Mutiara Sentosa I kandas dengan 
sendirinya sekitar 2 mil di sebelah timur pulau Masalembu.  

Keesokan harinya ditemukan oleh nelayan setempat lima korban penumpang dalam keadaan 
meninggal dunia. Sebagian besar penumpang dan awak kapal yang selamat di bawa ke 
Surabaya. Dua orang korban penumpang ikut dengan kapal yang menolong ke Makassar 
karena kesulitan turun dari kapal. Korban meninggal dunia dan korban yang sakit di bawa ke 
Surabaya dengan menggunakan kapal SAR.  

Tidak terdapat pencemaran minyak yang ditimbulkan oleh Mutiara Sentosa I akibat dari 
kejadian kebakaran dan kandas terhadap lingkungan sekitar. 
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I. INFORMASI FAKTUAL 

  KRONOLOGI KEJADIAN 

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, pukul 12.001, Mutiara Sentosa I bersandar dengan 
lambung kanannya pada dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak untuk melakukan pemuatan.  

Pukul 15.00, proses pemuatan kendaraan dan penumpang  dimulai.  

Hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, pukul 00.00, perwira jaga mengedarkan one hour notice (OHN) 
sebagai pemberitahuan kepada awak kapal untuk melakukan persiapan keberangkatan kapal.  

Pukul 00.30, seluruh proses kegiatan pemuatan kendaraan dan embarkasi penumpang ke 
kapal telah selesai. Dokumen kapal serta surat persetujuan berlayar telah ada di kapal.  

Pukul 01.30, pandu berada diatas kapal. Status mesin dalam keadaan standby engine (SBE). 
Beberapa menit kemudian dua kapal tunda pelabuhan datang, dan kemudian tali tunda 
tertambat pada bolder depan dan belakang kapal.  

Sarat kapal sewaktu berangkat, Depan= 5.05 meter, Tengah= 5.65 meter dan Belakang= 6.25 
meter. Cuaca di pelabuhan Tanjung Perak saat itu laut dalam keadaan tenang, angin bertiup 
sangat pelan, dan langit berawan sebagian.  

Pukul 01.40, Mutiara Sentosa I lepas dari dermaga. Tali tunda dilepas setelah kapal berputar 
dan kapal menghadap ke alur pelayaran barat  Surabaya (APBS).  

Pukul 03.30, pandu turun dari kapal.  

Pukul 04.12, nakhoda menetapkan beginning of sea voyage (BOSV). Merupakan saat dimana 
Mutiara Sentosa I memulai pelayaran lautnya menuju pelabuhan Semayang, Balikpapan.  

Kapal berlayar melintasi laut Jawa dalam keadaan normal dan tanpa kendala. Aktivitas harian 
awak kapal berjalan seperti biasanya.  

Saat tengah hari kapal berada pada posisi  06° 04,22’ Lintang Selatan - 113° 53,68’ Bujur Timur, 
dengan haluan 054° (T). Dalam empat jam terakhir kecepatan rata-rata kapal adalah 10,7 knot.    

Pada pukul 16.00, pencatatan dari GPS kapal berada di posisi 05° 39,61’ Lintang Selatan - 114° 
26,79’ Bujur Timur.  Mutiara Sentosa I tengah berlayar  di sekitar perairan pulau Masalembu 
dengan haluan 054° (T). Kecepatan rata-rata kapal pada empat jam terakhir adalah 10,3 knot.  

Dinas jaga laut di kapal diatur bergantian setiap empat jam. Sesuai instruksi dari perusahaan 
bahwa personil dinas jaga anjungan setiap kali selesai bertugas untuk melakukan patroli 
keliling ke ruang akomodasi penumpang dan geladak kendaraan sebelum mereka beristirahat.  

Saat itu setelah mualim dua selesai melakukan serah terima tugas jaga kepada mualim satu, 
mualim dua melanjutkan kegiatan patroli seperti biasanya dengan berkeliling ke ruang 
akomodasi penumpang. Sedangkan juru mudi mengadakan patroli keliling ke geladak 

                                                      
1 Semua waktu disebut merupakan Waktu Indonesia Barat (UTC +7) 
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kendaraan. Ketika juru mudi berada di area ‘D’ deck, ia melihat asap mengepul keluar dari bak 
muatan salah satu  kendaraan jenis truk. Juru mudi segera melaporkan ke anjungan mengenai 
keadaan tersebut.  

 
Gambar I-1: Garis besar rute kapal dari Surabaya menuju Balikpapan 

Sekitar pukul 16.15, mualim satu yang menerima laporan mengonfirmasi dengan melihat ke 
tampilan di CCTV dan kemudian bergegas turun ke ‘D’ deck untuk melihat situasi yang terjadi. 
Ketika sampai di ‘D’ deck, mualim satu mendapati bahwa asap berasal dari bak salah satu 
kendaraan jenis truk besar yang berada pada lajur empat bagian depan.  
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Asap keluar dari celah samping bak truk yang dalam keadaan terbungkus rapat dengan terpal. 
Segera mualim satu menginstruksikan upaya pemadaman dengan menggunakan alat 
pemadam api ringan (APAR) jenis foam afff (aqueous film forming foam) yang diarahkan ke 
bak truk melalui celah samping bak.  

Beberapa pengemudi truk yang mendengar informasi mengenai adanya asap di ‘D deck’ ikut 
turun dan membantu memadamkan api. Mualim satu sempat bertanya kepada pengemudi 
truk yang terbakar mengenai jenis muatannya, namun pengemudi tidak mengetahui dengan 
rinci barang muatan yang dibawanya. Karena penyemprotan tidak efektif kemudian mualim 
satu memerintahkan supaya terpal dibuka. Ketika terpal terbuka api terlihat jelas berada di 
tengah bak truk bagian dalam dari tumpukan barang-barang.   

 
Gambar I-2: Awal asap berasal dari truk yang berada di ‘D’ deck  

Sekitar pukul 16.25, nakhoda berada di anjungan menggantikan mualim satu sementara untuk 
makan malam. Sesampainya di anjungan nakhoda diberitahu oleh juru mudi jaga bahwa 
mualim satu sedang turun ke geladak kendaraan karena menerima laporan adanya asap yang 
keluar dari salah satu bak kendaraan truk. Kemudian nakhoda menyusul turun untuk melihat 
keadaan di ‘D’ deck. Sesampainya di bawah nakhoda melihat awak kapal tengah berupaya 
melakukan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam api ringan.  

Tidak lama kemudian nakhoda kembali ke kamarnya untuk mengambil radio handy talky serta 
ke anjungan untuk memberi instruksi kepada juru mudi jaga agar mengarahkan kapal ke pulau 
Masalembu yang merupakan daratan terdekat. Nakhoda menghubungi kamar mesin dan 
memerintahkan kepala kamar mesin (KKM) supaya segera menjalankan fire pump dan water-
spraying pump untuk area geladak kendaraan. Nakhoda kembali turun ke lokasi kebakaran 
dan memerintahkan kepada semua awak kapal agar segera ke ‘D’ deck untuk membantu 
memadamkan api.  

KKM yang sedang berada di engine control room bersama masinis satu, masinis dua dan 
masinis tiga mendapatkan informasi adanya kebakaran langsung memerintahkan juru minyak 
untuk menjalankan auxilary engine (AE) III yang selanjutnya diparalelkan dengan AE I dan AE 
II. KKM memerintahkan masinis satu dan masinis dua untuk membantu pemadaman api di 
geladak kendaraan. Masinis tiga ditugaskan menjalankan fire pump dan water-spraying pump 
geladak kendaraan, dan selanjutnya diperintah oleh KKM untuk ikut membantu pemadaman.   
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Mualim tiga diperintahkan nakhoda untuk membuka water-spraying sprinkler isolation valve 
agar air laut dapat mengalir ke zona di ‘C’ deck dan ‘D’ deck, setelah itu mualim tiga menggelar 
slang pemadam (fire hose). 

Beberapa awak kapal dibantu dengan para pengemudi bersama-sama berjuang memadamkan 
api dengan menggunakan APAR jenis foam afff dan dengan media air laut yang disemprotkan 
melalui slang pemadam yang terkoneksi dengan hidran kebakaran (fire hydrant) serta dengan 
water-spraying system yang telah dioperasikan.  

Proses pemadaman tersebut tidak dapat bertahan dan diteruskan karena asap terlalu tebal 
dan pekat sehingga menyulitkan orang untuk bernapas serta menghalangi pandangan di 
tempat kebakaran. Keadaan tersebut memaksa personil pemadaman kebakaran untuk 
mundur dan naik ke ‘C’ deck dan kemudian ke ‘B’ deck. Pada saat itu terlihat kebakaran tidak 
mampu dikendalikan bahkan semakin bertambah besar dari pada melemah. Melihat upaya 
pemadaman api tidak berhasil nakhoda dan mualim satu kemudian kembali naik ke anjungan.  

Sekitar pukul 16.55, nakhoda dan mualim satu berada di anjungan. Selanjutnya nakhoda 
mengumumkan supaya awak kapal dan pengemudi untuk tidak lagi berada di geladak 
kendaraan. Nakhoda memerintahkan kepada mualim satu dan markonis untuk menyiarkan 
berita kebakaran ini melalui radio VHF di channel 16. Sementara itu kapal tetap diarahkan ke 
pulau Masalembu.  

Kurang lebih jarak 3 mil laut dari kapal ke pulau Masalembu, nakhoda melakukan stop mesin 
dan kemudian memerintahkan supaya semua personil mesin untuk segera meninggalkan 
kamar mesin. KKM merupakan orang terakhir yang meninggalkan kamar mesin setelah ia 
memastikan bahwa kamar mesin sudah kosong dan tidak ada awak mesin yang tertinggal. 
KKM kemudian ke atas menuju tempat berkumpul (muster station), sembari berjalan naik 
KKM menutup katup tutup cepat (quick closing valve) jalur bahan bakar yang menuju ke 
permesinan. Sekitar lima menit kemudian mesin utama (main engine) dan mesin bantu 
(auxiliary engine) mati dengan sendirinya. 

Nakhoda memerintahkan mualim tiga ke haluan untuk menurunkan jangkar. Kemudian 
mualim tiga bersama mualim empat bergegas turun ke ‘B’ deck tetapi tidak dapat mencapai 
ke haluan karena tebal dan pekatnya asap. Selanjutnya nakhoda menginstruksikan supaya 
semua penumpang dibantu oleh awak kapal untuk mengenakan jaket penolong (lifejacket) 
dan menuju tempat berkumpul (muster station).  

Selanjutnya sekitar pukul 17.30, nakhoda mengumumkan untuk meninggalkan kapal 
(abandon ship). Mualim tiga menyalakan parachute rocket signal yang merupakan tanda 
meminta pertolongan dikarenakan kapal dalam keadaan bahaya. Awak kapal lainnya 
menurunkan seluruh inflatable liferafts (ILR) dan sekoci. Penumpang dan awak kapal tidak bisa 
bertahan di tempat berkumpul sebelah kiri dikarenakan tebalnya asap dan hawa panas dari 
api yang sudah membesar, sehingga mereka berpindah ke tempat berkumpul sebelah kanan.  
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Pada tempat berkumpul sebelah kanan, awak kapal yang dipimpin oleh mualim satu 
mengarahkan penumpang untuk turun menggunakan tangga evakuasi dan kemudian masuk 
ke ILR. Terdapat kelompok penumpang yang berkumpul di bagian buritan di mana saat itu 
buritan kapal merupakan tempat yang aman karena angin berhembus dari belakang 
menyebabkan rambatan api dan asap mengarah ke bagian depan kapal. Di buritan kapal 
nakhoda memimpin evakuasi penumpang ke kapal penolong dibantu oleh mualim tiga, 
masinis empat serta beberapa awak kapal lainnya.  

Pertolongan evakuasi penumpang dari Mutiara Sentosa I ke pulau Masalembu datang dari 
kapal nelayan setempat, kapal tunda AS Marina 9 dan kapal tunda Bomas Potenza. Sekitar 
pukul 19.18, kapal peti kemas Meratus Makassar berada di sekitar tempat kejadian. Terdapat 
lima penumpang yang berhasil diselamatkan oleh awak kapal Meratus Makassar dan 
ditampung di sana. Beberapa saat kemudian kapal penumpang Ro-Ro Dharma Kartika IX juga 
berada di sekitar tempat kejadian. Kapal-kapal ini sedang berlayar di sekitar perairan 
Masalembu yang kemudian melakukan deviasi dan mengarah ke lokasi kejadian untuk 
memberikan bantuan pertolongan setelah menerima berita kebakaran yang dikirim dari 
Mutiara Sentosa I.  

Sekitar pukul 23.00 menjelang tengah malam, proses evakuasi keseluruhan penumpang 
berikut awak kapal ke pulau Masalembu telah selesai.  

Sementara itu Mutiara Sentosa I dalam keadaan masih terbakar dengan kondisi tanpa tenaga 
penggerak hanyut terbawa angin, arus serta gelombang laut. Selanjutnya kapal kandas dengan 
sendirinya sekitar 2 mil laut di pesisir timur pulau Masalembu.  

 
Gambar I-3: Posisi Mutiara Sentosa I kandas di timur pulau Masalembu 

 

Pulau 
Maselembu 

MS I 

MS I 
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Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 

Keesokan pagi harinya ditemukan oleh nelayan setempat lima korban penumpang dalam 
keadaan meninggal dunia terapung di laut. Semua korban meninggal dunia yang ditemukan 
masih mengenakan jaket penolong (lifejacket). Dari pengamatan petugas yang datang 
menolong, korban terlihat terluka pada bagian wajah yang seperti terbentur benda keras dan 
tidak terdapat tanda bekas terbakar.  

Pukul 08.00, dilakukan pemindahan penumpang yang selamat dari pulau Masalembu ke kapal 
Dharma Kartika IX. Proses pemindahan dilakukan dengan menggunakan kapal penampung 
ikan dan kapal nelayan setempat.  

Pukul 09.30, armada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), yakni kapal SAR 225, 
dari Surabaya tiba di pelabuhan Masalembu.  

Pukul 10.30, evakuasi penumpang yang tersisa menggunakan kapal SAR 225 untuk 
dipindahkan ke Dharma Kartika IX. Ikut serta diangkut tambahan sembako seperti yang 
diminta Dharma Kartika IX yang telah disiapkan oleh kantor UPP Masalembo. 

 
Gambar I-4: Dharma Kartika IX  tiba di Tanjung Perak membawa serta penumpang Mutiara Sentosa I 

Pukul 11.00, Dharma Kartika IX berangkat menuju ke Tanjung Perak, Surabaya dengan 
membawa tambahan penumpang yang selamat sejumlah 184 jiwa dari kejadian terbakarnya 
Mutiara Sentosa I.  
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Sedangkan Meratus Makassar juga melanjutkan pelayarannya dengan membawa serta dua 
dari lima penumpang yang berhasil diselamatkan. Tiga penumpang di pindahkan ke Dharma 
Kartika IX sedangkan dua penumpang lainnya ikut dengan kapal ke Makassar dikarenakan 
kondisi fisik yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk berpindah kapal.  

Pukul 15.00, KN. SAR 225 bertolak menuju ke Tanjung Perak, Surabaya dengan membawa 
serta lima jenazah dan tiga penumpang yang dalam kondisi sakit.  

Pukul 22.00, Dharma Kartika IX merapat di dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak Surabaya. 
Telah bersiap sebelumnya pihak dari petugas Kesyahbandaran Utama Surabaya, petugas 
Otoritas Pelabuhan Surabaya, BNPP (Basarnas), Polisi, Pelindo III, serta petugas medis untuk 
menangani kedatangan para korban Mutiara Sentosa I.  

Selanjutnya penumpang dan awak kapal yang selamat dikumpulkan pada area steril untuk 
dilakukan pendataan ulang, dan penanganan segera bagi yang mengalami cidera dan sakit.  

Hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 

Pukul 03.00, KN. SAR 225 tiba dan merapat di dermaga Jamrud Utara, Surabaya. Selanjutnya 
lima  jenazah dan tiga penumpang yang sakit di bawa ke rumah sakit pelabuhan.  

  Keterlibatan Otoritas Darat Serta Tanggap Darurat 

Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya menerima laporan dari Kepala Bidang Patroli, 
Penjagaan dan Penyidikan (P3) mengenai berita kebakaran yang terjadi pada Mutiara Sentosa 
I pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.50. Selanjutnya Syahbandar Utama Tanjung Perak 
Surbaya menerbitkan telegram kirim tanggal 19 Mei 2017 pukul 19.00. Telegram kirim 
tersebut berisi perintah kepada kapal-kapal yang melintas pada rute sekitar pulau Masalembu 
untuk melakukan pengamatan, penyelamatan dan memberikan bantuan pertolongan serta 
melaporkan kepada Syahbandar terdekat.  

Koordinasi juga dilakukan dengan melibatkan Kepala UPP Masalembu, Distrik Navigasi Kelas I 
Surabaya, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Surabaya, Otoritas Pelabuhan Surabaya, 
Kantor SAR Surabaya, Ditpolair Surabaya, Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Surabaya dan instansi yang terkait di pelabuhan untuk membantu evakuasi 
Mutiara Sentosa I. 

Pihak Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya berkoordinasi dengan keagenan kapal 
di Surabaya yang melaporkan bahwa ada armada kapal tundanya yang sedang melintas di 
sekitar tempat kejadian. Pihak Syahbandar juga melakukan koordinasi dengan pihak 
manajemen perusahaan pelayaran Surabaya yang armadanya mempunyai rute melintasi 
perairan pulau Masalembu. Setelah berkoordinasi dengan pihak keagenan dan manajemen 
perusahaan pelayaran, Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya dan Syahbandar 
Masalembu mengadakan koordinasi langsung dengan kapal-kapal penolong.   

Adapun kapal-kapal yang terlibat dalam proses evakuasi penumpang Mutiara Sentosa I adalah: 

- Kapal tunda As Marina 9, dengan keagenan PT Sandi Bahari Pratama  
- Kapal tunda Bomas Potenza 
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- Kapal peti kemas Meratus Makassar, armada dari PT Meratus Line 
- Kapal ro-ro penumpang Dharma Kartika IX, armada dari PT Dharma Lautan Utama 
- Kapal negara SAR 225, armada dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) 
- Kapal penangkap ikan setempat 

  Akibat Kebakaran 

I.3.1. Kefatalan Dan Cedera  

Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, antara pukul 06.30 sampai dengan pukul 10.00, nelayan 
pulau Maselembu menemukan lima korban meninggal dunia berjenis kelamin laki-laki dewasa. 
Lokasi penemuan korban tersebut tidak jauh dari tempat kapal berada. Korban yang 
meninggal dunia semuanya merupakan penumpang kapal, yang selanjutnya diketahui bahwa 
tiga orang sebagai pengemudi dan dua orang sebagai kernet.  

Sewaktu ditemukan, jaket penolong masih terpasang pada tubuh korban. Kesemuanya tidak 
ditemukan adanya luka bakar tetapi terdapat luka memar pada bagian wajah. Dugaan kuat 
bahwa luka memar pada bagian wajah tersebut akibat terbentur dengan benda yang 
mempunyai permukaan keras.  

Kebanyakan penumpang yang selamat mengalami luka lecet pada kulit telapak tangan, ini 
semata-mata akibat berpegangan pada tali tambang sambil menopang keseluruhan berat 
badan sewaktu proses turun meninggalkan kapal.  

Beberapa penumpang yang diangkut dengan menggunakan Dharma Kartika IX setibanya di 
Surabaya diperiksa oleh petugas medis rumah sakit pelabuhan, penyebabnya kebanyakan 
karena faktor kelelahan.  

Tiga korban diangkut dengan menggunakan kapal BNPP SAR 225 yang dalam keadaan sakit 
langsung dibawa ke rumah sakit Pelabuhan setibanya kapal di Surabaya.  

I.3.2. Kerusakan Kapal 

Tim investigasi KNKT bersama dengan Kepala Kantor Syahbandar Surabaya dan Kepala Kantor 
SAR Surabaya berada di lokasi Mutiara Sentosa I berada pada tanggal 23 Mei 2017 atau 4 hari 
setelah kebakaran terjadi.  Pada kesempatan pertama tim KNKT tidak bisa naik ke kapal karena 
kondisi kapal masih tidak aman. Tim KNKT melihat proses kebakaran di dalam kapal masih 
berlangsung, ini terlihat dari asap yang keluar secara terus menerus dari bukaan di kapal.  
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Gambar I-5: Kondisi lambung kanan kapal setelah 4 hari terbakar 

Dari penampakan profil luar Mutiara Sentosa I jelas terlihat bahwa kapal mengalami 
kerusakan yang parah akibat dari kebakaran ini. Lapisan cat pelindung luar dari shell plate 
sebagian besar habis terkelupas, hanya bagian haluan yang warna lapisan catnya masih 
terlihat cukup baik. 

 

 
Gambar I-6: Kondisi kapal setelah 4 hari terbakar (terlihat masih mengeluarkan asap) 

Tim investigasi KNKT kembali ke tempat di mana Mutiara Sentosa I kandas pada tanggal 7 Juni 
2017, setelah mendapat laporan bahwa kapal sudah tidak terlihat mengeluarkan asap lagi. 
Tim KNKT berhasil naik ke kapal dan melihat langsung kondisi bagian dalam kapal.  
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Gambar I-7: Kondisi di anjungan 

Anjungan dan seluruh peralatan penunjang navigasi yang ada mengalami kerusakan total. 
CCTV recorder yang berada di anjungan didapati dalam keadaan rusak parah sehingga tidak 
bisa diambil rekamannya. Keseluruhan ruang akomodasi berikut dengan semua 
perlengkapannya rusak terbakar. 

 
Gambar I-8: Kondisi ruang restoran di navigation bridge deck (‘A’ deck) 
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Gambar I-9: Kondisi ‘C’ deck 

Sedangkan pada bagian dalam, kapal mengalami kerusakan konstruksi yang sangat parah. Pilar 
penopang geladak atas (deck pillar), penguat (stiffener), gading-gading besar (web  frame), 
serta terdapat area yang mengalami deformasi karena terpapar panas yang tinggi di semua 
geladak. 

 
Gambar I-10: Kondisi ‘D’ deck 

Bagian belakang di geladak cuaca atau compass deck mengalami perubahan bentuk, sebagian 
besar lapisan cat pada permukaan geladak didapati kondisinya hangus karena panas.   
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Gambar I-11: Kondisi geladak cuaca belakang mengalami perubahan bentuk (pandangan dari tengah 

geladak ke belakang) 

Air terlihat tergenang di kamar mesin namun ketinggian air yang ada tidak dapat dipastikan. 
Kemungkinan air terkumpul berasal dari fire hydrant dan water water-spraying system yang 
dijalankan ketika awak kapal melakukan upaya pemadaman kebakaran. 

I.3.3. Kerusakan Muatan 

 
Gambar I-12: Kondisi kendaraan jenis truk besar di ‘D’ deck 
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Keseluruhan kendaraan berbagai golongan beserta dengan muatannya yang terletak pada ‘D’ 
deck dan ‘C’ deck didapati dalam keadaan rusak terbakar yang cukup parah. Sebagian besar 
barang bawaan milik penumpang serta barang pribadi milik awak kapal juga ikut musnah 
terbakar karena tidak sempat terbawa sewaktu meninggalkan kapal. 

I.3.4. Efek Kejadian Pada Lingkungan 

Tidak terdapat pencemaran minyak yang ditimbulkan oleh Mutiara Sentosa I akibat dari 
kejadian kebakaran dan kandas terhadap lingkungan sekitar. Kapal kandas di pesisir timur 
pulau Masalembu karena hanyut terbawa terpaan arus, angin dan hempasan gelombang laut. 
Kapal kandas bukan dari dorongan mekanik mesin karena mesin utama kapal sudah berhenti 
dengan sendirinya disebabkan aliran bahan bakar yang menuju ke permesinan tertutup 
beberapa saat setelah KKM mengaktifkan katup tutup cepat.  

Dasar laut tempat di mana kapal akhirnya kandas merupakan batu karang dengan sedimen 
pasir. Dari pengamatan secara visual tidak terdapat kerusakan yang berarti pada dasar laut 
akibat dari kandasnya kapal.   

  



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Mutiara Sentosa I, Timur perairan Pulau Masalembu, 19 Mei 2017 

14 

  Informasi Kapal 

I.4.1. Rincian Kapal  

 
Gambar I-13: Foto Mutiara Sentosa I 

Nama kapal   : MUTIARA SENTOSA I 

Nama kapal sebelumnya : Ex. GOLDEN BIRD 3; Ex. DA-IN 

Tipe kapal   : Penumpang Ro-Ro 

Bendera   : Indonesia 

Pelabuhan pendaftaran : Panjang 

Nomor IMO   : 8718471 

Tanda panggil   : YCRY 

Klasifikasi    : Biro Klasifikasi Indonesia 

      A100  P “Passenger Ferry”  

Closed Ro-Ro Cargo Space 

      SM 

Panjang keseluruhan (LOA) : 136.31 m 

Lebar    : 21.00 m 

Dalam    : 12.03 m 

Sarat (Summer draught) : 5.700 m 

Tonase kotor (GT)  : 12365 
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Bobot mati (Deadweight) : 3363  

Mesin utama   :  2 x NKK SEMT PIELSTICK, 14PC2-V, 4 tak kerja tunggal 

     2 x 7735 HP pada putaran 520 Rpm 

Mesin bantu   : 3 x DAIHATSU, 6DL-22, 3 x 1000 HP 

Pemilik / Operator  : PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) 

I.4.2. Deskripsi Kapal 

Mutiara Sentosa I dibuat pada tahun 1988, di Mitsubishi Heavy Industries, Jepang.  Kapal 
merupakan tipe roll-on/roll-off passenger atau disebut juga dengan ROPAX. Kapal ro-ro 
passenger merupakan kapal yang dibuat untuk mengangkut kendaraan yang dilengkapi 
dengan akomodasi untuk penumpang. Sampai saat kejadian kapal beroperasi dengan melayari 
lintasan laut secara reguler antara Surabaya dan Balikpapan.  

 
Gambar I-14: Susunan geladak kapal 

Kapal memiliki dua geladak kendaraan yaitu under wagon deck (‘D’ deck) dan upper wagon 
deck (‘C’ deck). Dalam pengoperasiannya ‘D’ deck merupakan geladak untuk kendaraan 
kategori truk besar dan ‘C’ deck merupakan geladak untuk kendaraan kategori truk sedang 
dan kendaraan kecil.  
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Sedangkan untuk fasilitas penumpang berada pada bridge deck (‘B’ deck) serta navigation 
bridge deck (‘A’ deck). Kapal memiliki kapasitas angkut sampai dengan 555 penumpang, dan 
ini tidak termasuk awak kapal.  

Sebagai akses utama untuk keluar masuknya kendaraan ke kapal pada bagian depan melalui 
starboard ramp dan stern ramp pada bagian belakang. Kapal dilengkapi dengan akses 
kendaraan di haluan (bow visor) namun dalam pengoperasiannya tidak difungsikan karena 
daerah operasi kapal ke pelabuhan yang skema pemuatannya hanya dari samping.  

I.4.3. Data Pelayar Dan Kendaraan 

Data yang diambil merupakan data dari daftar manifest sebelum kapal berangkat yang di 
keluarkan kantor cabang perusahaan pelayaran di Surabaya dan diketahui oleh nakhoda.   

Tabel I-1: Daftar penumpang, awak kapal dan kendaraan yang tercantum dalam manifest kapal  

Penumpang 

Dewasa : 132 Orang 

Anak : 2 Orang 

Bayi : 0 Orang 

Total : 134 Orang 

Awak Kapal 

Awak kapal yang tersijil : 37 Orang 

Kendaraan 

Sepeda Motor : 2 Unit 

Mobil Kecil : 21 Unit 

Truk Sedang : 10 Unit 

Truk Besar : 47 Unit 

Total : 80 Unit 

 

Data aktual yang didapat dari pendataan langsung di lapangan oleh pihak BNPP sewaktu 
proses evakuasi di Surabaya (lihat Tabel I-2). Terdapat selisih 26 orang ketika data manifest 
penumpang dan awak kapal dibandingkan dengan data aktual dari penghitungan semua 
pelayar di lapangan. Selain awak kapal yang bertugas di atas kapal juga ada pekerja dengan 
kategori non-crew. Keberadaan mereka tidak tersijil serta tidak termasuk dalam daftar awak 
kapal.  
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Mereka bekerja sebagai paramedis, petugas kebersihan, petugas kafetaria, petugas dapur, 
pramugara serta penyanyi yang bertugas menghibur penumpang. Pihak perusahaan pelayaran 
yakni PT ALP menyatakan bahwa jumlah pekerja kategori non-crew yang dipekerjakan di 
Mutiara Sentosa I sejumlah 24 orang.  Dari jumlah tersebut masih terdapat selisih 2 orang 
yang tidak termasuk dalam daftar manapun.  

Tabel I-2: Data evakuasi korban dari BNPP 

Dievakuasi dengan menggunakan kapal Dharma 
Kartika IX ke Tanjung Perak, Surabaya 

184 Orang 

Dievakuasi dengan menggunakan kapal BNPP SAR 
225 ke Tanjung Perak, Surabaya 

3 

5 

Orang  

Orang meninggal dunia  

(3 pengemudi dan 2 
kernet) 

Dievakuasi dengan menggunakan kapal Meratus 
Makassar ke pelabuhan Makassar 

2 Orang 

 

Tetap tinggal di pulau Masalembu untuk keperluan 
pembuatan berita acara 

3 Orang (awak kapal) 

Total jenderal 197 Orang 

 

 Awak Kapal 

Mutiara Sentosa I diawaki oleh 37 awak kapal termasuk nakhoda yang semuanya 
berkebangsaan Indonesia. 

Nakhoda memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT) I yang dikeluarkan di Jakarta tahun 
2014.  Mulai bergabung dengan perusahaan sejak September 2015 dan langsung mendapat 
penugasan di Mutiara Sentosa I sampai dengan kejadian. Pengalaman berlayar sebelumnya 
sebagian besar bekerja di kapal tangki minyak pada beberapa perusahaan. 

Mualim satu memiliki sertifikat ANT I yang dikeluarkan di Jakarta tahun 2016.  Mulai 
bergabung dengan perusahaan sejak Maret 2017 dan langsung mendapat penugasan di 
Mutiara Sentosa I. Pengalaman berlayar sebelumnya sebagian besar bekerja di offshore 
support vessel.  

Kepala Kamar Mesin (KKM) memiliki sertifikat Ahli Teknika Tingkat (ATT) I yang diperoleh 
tahun 2014 di Jakarta.  Mulai bergabung dengan perusahaan sejak tahun 2016 dan mendapat 
penugasan di Mutiara Sentosa I sejak Februari 2017.  

Masinis satu memiliki sertifikat ATT II yang dikeluarkan di Jakarta  tahun 2016. Mulai 
bergabung di perusahaan sejak Februari 2017 dan langsung mendapat penugasan di Mutara 
Sentosa I.  
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 Cuaca 

Dari pengamatan cuaca yang dilakukan oleh perwira kapal dan tercatat dalam buku harian dek 
bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 pukul 16.00, angin bertiup dari timur dengan kekuatan 
empat skala beaufort2, keadaan langit bc (langit biru dan berawan sebagian), keadaan laut 
slight to moderate, tekanan udara 1009 mb dan jarak pandang sekeliling baik. Temperatur 
udara luar 30 °C dan temperatur air laut 29 °C.  

 Muatan Kendaraan 

I.7.1. Pendataan Kendaraan  

Pemuatan kendaraan ke kapal di dermaga jamrud, Tanjung Perak melalui starboard ramp 
bagian depan. Pendataan kendaraan yang masuk ke atas kapal dilakukan oleh petugas tally 
yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran. Petugas tally mencatat dan mendata nomor polisi 
kendaraan, nama ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) serta golongan kendaraan. Petugas tally 
juga memberikan keterangan pada setiap kendaraan apakah kendaraan itu terisi dengan 
muatan atau dalam keadaan kosong. Dalam formulir pencatatan tersebut tidak tercantum 
informasi mengenai jenis barang maupun berat kendaraan.  

Tidak semua EMKL mempunyai armada truk sendiri. Untuk melakukan pengiriman barang 
pihak EMKL menggunakan truk yang disewa.  

I.7.2. Pengaturan Kendaraan Di Kapal   

Pada under wagon deck (‘D’ deck) memiliki lima lajur kendaraan. Dari stowage plan di ‘D’ deck 
pada saat itu di atas kapal terdapat 41 truk besar dan 2 truk sedang.  

Pada upper wagon deck (‘C’ deck) memiliki lima lajur kendaraan. Dari stowage plan di ‘C’ deck 
saat itu di atas kapal terdapat 13 truk besar, 2 bus, 10 truk sedang, 22 kendaraan kecil serta 4 
sepeda motor.   

Di dalam kapal terdapat dua ramp way untuk kendaraan supaya bisa berpindah dari ‘D’ deck 
ke ‘C’ deck atau sebaliknya. Ketika geladak kendaraan dipenuhi dengan jumlah kendaraan 
maksimum maka jarak antar kendaraan akan berkurang. 

I.7.3. Kendaraan Awal Kebakaran 

Juru mudi yang sedang melakukan patroli keliling pada ‘D’ deck melihat asap keluar dari bak 
kendaraan truk besar. Letak kendaraan truk besar tersebut berada pada lajur empat bagian 
depan. Hasil dari pencocokan dengan stowage plan dan saksi mata yang melihat bahwa truk 
tersebut adalah Mitsubishi Fuso berwarna hijau dengan bak tertutup terpal berwarna biru. 
Truk tersebut mengangkut barang beragam jenis yang ditumpuk dalam bak muatannya.  

                                                      
2  Skala angin beaufort merupakan pengukuran empiris yang menggambarkan kekuatan angin 
berdasarkan pengamatan kondisi laut 
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Dari rekaman CCTV pelabuhan diketahui bahwa perkiraan waktu ketika kendaraan truk besar 
yang diduga tempat awal kebakaran naik ke atas kapal sekitar lewat tengah malam.  

 
Gambar I-15: Truk yang diduga awal kebakaran (sumber CCTV Pelindo III Tanjung Perak) 

Muatan pada truk besar ini merupakan gabungan muatan dari tiga perusahaan ekspedisi 
muatan kapal laut (EMKL) yang berisi barang dengan jenis yang beragam. Barang yang 
diterima oleh pihak EMKL sudah dalam keadaan terbungkus dan terkemas, kemudian setelah 
diterima barang-barang tersebut dimuat ke dalam truk pengangkut.  

Pihak EMKL melaporkan jenis barang tersebut ke perusahaan pelayaran sebagai  barang 
paketan.  

Table I-1: Manifest barang dari tiga EMKL 

EMKL - TN Ekspres 

Barang Jumlah koli3 Berat (kg) Kemasan 

• Telur 
• Buah 

(Telur - 420 
ikat) 

106 

Tidak ada 
data 

Peti 

EMKL – Alba Trans  

Barang Jumlah koli Berat (kg) Kemasan 

• Helm 131 2105 Dus 

                                                      
3 Koli = Satuan barang kiriman, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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• Spare parts motor 
• Peralatan rumah tangga (magicom, 

blender, piring) 

EMKL – Ayu Trans 

Barang Jumlah koli Berat (kg) Kemasan 

Beragam (tidak ada data jenis barang) 297  8852 Dus, karung, peti 

Jumlah total koli yang di angkut oleh truk yang  merupakan gabungan dari tiga EMKL sebanyak 
534 koli. 

I.7.4. Muatan B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) 

Dalam  cargo manifest tidak terdapat muatan dengan kategori bahan berbahaya dan beracun 
(B3) yang diangkut dengan kendaraan truk yang di deklarasikan oleh pihak EMKL.  

Tidak ada proses klarifikasi ataupun verifikasi yang dilakukan oleh awak kapal untuk dapat 
mengetahui muatan B3  yang diangkut oleh kendaraan jenis truk, baik ketika berada di 
dermaga maupun sampai kendaraan berada di atas kapal.  

 Tanggap Darurat 

I.8.1. Water Spray System 

 
Gambar I-16: Nozel di ‘C’ deck pasca kebakaran 
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Prinsip keamanan menghadapi kebakaran pada kapal penumpang adalah bahwa sebuah 
kebakaran harus dapat di deteksi sedini mungkin, membatasi rambatan api, serta kemudian 
memadamkan api dimana tempat awal api berasal.  

Mutiara Sentosa I diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran tetap water-spraying system 
sebagai penanggulangan kebakarannya. Sistem ini menggunakan nozel terbuka yang 
tersambung dengan saluran suplai air melalui katup isolasi (isolation valve) yang 
pengoperasiannya dibuka secara manual.  Nozel terpasang pada instalasi pipa tertopang pada 
langit-langit yang melintasi balok geladak (deck beam). Jarak antara nozel yang satu dengan 
nozel berikutnya terpisah sekitar 3.5 meter.  

 
Gambar I-17: Skema umum Water-spraying Water Spray System 

Setelah water-spraying pump dijalankan dan katup isolasi dibuka, maka air laut akan mengaliri 
instalasi pipa dan kemudian air keluar melalui nozel secara serentak dalam bentuk semprotan. 
Sistem ini didesain untuk dapat melindungi dua fire zone yang berdekatan dengan minimum 
air yang bisa terpancar sebanyak 5 liter/m2 sampai dengan 15 liter/m2.  

Water-spraying system di geladak kendaraan Mutiara Sentosa I  terbagi dalam 9 zonasi, yang 
pembagiannya adalah:  ‘D’ deck terdiri dari 5 zona dan ‘C’ deck terdiri dari 4 zona. Tiap zona 
memiliki katup kontrol tersendiri yang harus dibuka secara manual oleh awak kapal karena 
sistem ini tidak digerakkan secara otomatis.  
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Untuk suplai air masuk ke dalam sistem berasal dari dua pompa independen yang terletak di 
ruang pompa. Satu pompa buat suplai air laut untuk dialirkan ke geladak kendaraan dan 
pompa yang satunya lagi buat suplai air tawar yang untuk dialirkan ke ruang akomodasi.  

I.8.2. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran (Fire Detection and Alarm System) 

Kapal dilengkapi dengan fire detection system yang terdiri dari heat and smoke detectors serta 
manual call point (MCP) yang terpasang di seluruh kapal.  Pengaktifan daripada detektor 
maupun MCP akan mengirimkan sinyal (pre-alarm) ke panel kontrol kebakaran (fire control 
panel) yang berada di anjungan. Perwira jaga akan melihat sinyal itu dan kemudian melakukan 
konfirmasi dengan melihat tampilan pada monitor CCTV dan selanjutnya menginstruksikan 
kepada juru mudi jaga untuk memeriksa penyebab dari berbunyinya pre-alarm tersebut. Jika 
pre-alarm tidak di acknowledged dalam jangka waktu yang telah ditentukan (preset time) 
maka fire detection system akan secara otomatis mengaktifkan fire alarm. 

Dari hasil laporan pemeriksaan kapal pada Februari 2017 yang dilakukan oleh marine inspector 
Kesyahbandaran Utama Surabaya. Dari pemeriksaan itu ditemukan adanya beberapa smoke 
detector, heat detector dan manual call point (MCP) yang tidak berfungsi. Awak kapal segera 
mengambil aksi dan melakukan perbaikan saat itu juga, kemudian detektor dan MCP berfungsi 
kembali.     

Tercatat dalam buku harian kapal bagian dek bahwa pada hari pelayaran itu awak kapal 
mengadakan tes dan memeriksa smoke detector dengan menggunakan smoke spray. Saat itu 
dilakukan juga pemeriksaan rutin mingguan untuk MCP. 

I.8.3. Slang Kebakaran 

Terdapat total 51 fire box yang terpasang dan tersebar di kapal. Dalam tiap-tiap fire box berisi 
sebuah slang kebakaran sepanjang 25 meter disertai dengan nozel. Ketika akan digunakan 
maka slang kebakaran disambungkan ke fire hydrant. Sebagai penghantar air laut 
digunakanlah fire pump, general service pump dan emergency fire pump untuk upaya 
pemadaman jika kebakaran terjadi.    

I.8.4. Peralatan Penanggulangan Kebakaran 

Pada kedua geladak kendaraan terpasang alat pemadam api ringan (APAR) jenis foam afff 
(aqueous film forming foam) yang berkapasitas 9.0 liter. Jenis ini dapat digunakan untuk 
memadamkan api kelas-A, namun sangat cocok bila digunakan untuk kelas-B tetapi tidak 
dapat dipakai untuk memadamkan api kelas-C.  

Foam afff sangat efektif untuk memadamkan zat cair yang mudah terbakar dengan cara 
mengisolasi oksigen dan menutupi permukaan zat cair untuk menghindari api menjalar atau 
meluas kembali. Terdapat juga alat pemadam api beroda jenis foam afff dengan kapasitas 45 
liter yang terletak di ruang permesinan.  
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Tabel I-3: Pemadam api ringan 

Jenis Jumlah Lokasi Next service Keterangan 

Foam AFFF - 9.0 ltr 91 Sesuai dengan fire & 
safety plan 

12-7-2017  

CO2 - 6.9 kg 10 Sesuai dengan fire & 
safety plan 

12-7-2017  

Foam AFFF - 45 ltr 6 Kamar mesin 12-7-2017  

  
Tabel I-4: Instalasi tetap pemadam kebakaran   

Jenis Jumlah Lokasi Next service Keterangan 

CO2 system - 45 kg 12  Ruang CO2 13-9-2017  

 

Di kapal terdapat 10 set baju pemadam (fireman outfit) beserta dengan self contained 
breathing apparatus (SCBA) dan cadangan 10 tabung SCBA.  

Dalam proses investigasi, KNKT telah meminta salinan  fire control and safety plan Mutiara 
Sentosa I kepada perusahaan pelayaran tetapi tidak mendapatkannya. Data tabel di atas 
didapat dari laporan pemeriksaan kapal yang dilakukan oleh marine inspector dari 
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak.  

I.8.5. Prosedur kesiapan kapal menghadapi keadaan darurat 

Untuk armada pelayarannya PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) telah membuat dan 
menetapkan prosedur untuk menghadapi dan menangani situasi darurat di dalam manajemen 
keselamatan. Prosedur yang relevan yang terkait dengan kejadian yang dialami Mutiara 
Sentosa I adalah prosedur kebakaran serta prosedur meninggalkan kapal.   

Pada prosedur penanggulangan kebakaran dibedakan berdasarkan lokasinya. Lokasi ini 
terbagi menjadi dua (no. prosedur A-K16. 9.3)4, yaitu: 

 Kebakaran di dalam ruang akomodasi  
 Kebakaran di kamar mesin.  

Sedangkan berikut ini merupakan prosedur yang tertulis untuk meninggalkan kapal (no. 
prosedur A-K16. 6): 

1. Membuat keputusan meninggalkan kapal. 
Nakhoda harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut pada waktu akan 
mengambil keputusan untuk meninggalkan kapal.  

(1) Jenis dan besarnya kerusakan kapal 

                                                      
4 Sistem Manajemen Keselamatan yang dimiliki perusahaan pelayaran 
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(2) Akibat dari perbaikan sementara 
(3) Kemungkinan keberhasilan salvage, ada atau tidak perusahaan salvage yang 

sudah dibubungi 
(4) Tersedianya waktu yang cukup untuk meninggalkan kapal dan persiapannya 
(5) Arus laut, kondisi cuaca dan perkiraan cuaca 
(6) Pilihan alat penolong dan perlengkapan yang dapat mengatasi keadaan 

 
2. Pengiriman distress communication.  

Nakhoda sebelum meninggalkan kapal, mengirimkan distress communication atau 
distress signal sebagai berikut: 

(1) Panggilan “MAY DAY” yang berulang-ulang dengan telephone radio 
(2) Isyarat lain yang tercantum dalam peraturan-peraturan 

 
3. Perintah peran meninggalkan kapal. 

Bilamana nakhoda telah memutuskan untuk meninggalkan kapal, segera 
memerintahkan peran meninggalkan kapal atau peran inflatable life raft kepada 
awak kapal. 
 

4. Kegiatan saat meninggalkan kapal. 
(1) Jala-jala dipasang pada kedua lambung kapal 
(2) Propeller dalam keadaan aman dan tidak berputar 
(3) Lampu-lampu dinyalakan 
(4) Membawa dokumen-dokumen penting (sertifikat, log book, peta-peta, catatan) 
 

Tugas-tugas spesifik dalam menghadapi keadaan darurat bagi awak kapal atau yang disebut 
dengan muster list terpasang pada beberapa tempat di kapal, seperti di anjungan dan ruang 
akomodasi yang mudah terlihat oleh awak kapal serta di engine control room.     

  Perkembangan Kebakaran 

 
Gambar I-18: Foto tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 

Jendela bridge deck 
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Dari foto yang diambil oleh seorang nelayan setempat ketika turut serta dalam proses 
evakuasi penumpang dapat dijadikan sumber informasi sewaktu menggambarkan proses 
pertumbuhan api dan penyebarannya.  

Nakhoda mengumumkan untuk meninggalkan kapal sekitar pukul 17.30, tidak lama setelah 
itu proses evakuasi penumpang dimulai. Berselang waktu 2 jam 30 menit kemudian dapat 
dikatakan bahwa perkembangan api telah meluas, dan kebakaran sudah dalam tahapan fully 
developed fire5. Meskipun demikian kebakaran belum meliputi keseluruhan daripada ‘C’ deck 
terutama bagian belakang karena saat itu angin bertiup secara konstan dari belakang kanan 
kapal. Pergerakan asap terlihat mengarah ke depan kiri kapal. Satu geladak diatasnya adalah 
bridge deck yang merupakan ruang akomodasi. Api telah membakar ruangan dalam bagian 
depan. Ini terlihat pada Gambar I-188 bahwa terdapat cahaya api yang terpancar dari jendela 
di bridge deck. Pada lingkaran merah terlihat terangnya titik api yang letaknya berada di 
sekitar ventilasi haluan. 

Perambatan api dari ‘D’ deck secara vertikal sangat memungkinkan melalui saluran ventilasi 
yang terbuka, serta tambahan titik terang api juga mungkin berasal dari pintu akses di ‘C’ deck 
ke haluan yang tidak tertutup (lihat lingkaran kuning Gambar I-199) .   

 
Gambar I-19: Keadaan di dek haluan 

Pada Gambar I-20, di bagian belakang kapal belum terpapar oleh api sehingga rombongan 
yang terpecah dari muster station sebelah kanan kemudian turun dan berkumpul di ‘C’ deck 
belakang. 

                                                      
5 Fully developed fire merupakan tahapan yang paling panas dari suatu kebakaran. 
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Gambar I-20: Foto tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 21.30 

Saat itu lambung kiri belakang dari Mutiara Sentosa I merupakan sisi di bawah cuaca (ombak 
dan angin) sehingga bagi kapal tunda penolong merupakan sisi yang aman untuk berolah gerak 
dalam melakukan evakuasi penumpang dan awak kapal. Perairan sekitar yang merupakan 
area dangkal dan berkarang yang menjadi kendala utama bagi kapal tunda penolong. 

Sekitar 4 jam setelah nakhoda memerintahkan untuk meninggalkan kapal, di Gambar I-2020 
pada sisi kiri kapal terlihat cahaya api terpancar dari bukaan samping di ‘C’ deck. Rambatan 
api juga telah mengarah keatas, ini terlihat dari semburat api pada geladak atas bagian depan 
sebelah kiri (panah merah).   

 PERLENGKAPAN KESELAMATAN JIWA 

Perlengkapan keselamatan jiwa yang terdapat di Mutiara Sentosa I terlihat dari tabel dibawah 
ini yang bersumber dari laporan pemeriksaan marine inspector Kesyahbandaran Utama 
Tanjung Perak Surabaya.  

Tabel I-5: Sekoci penolong  

Jumlah  Kapasitas Lokasi Tipe Keterangan 

4 58 orang / unit Compass deck Totally enclosed life 
boat 

Gravity davit 
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Tabel I-6: Rakit penolong 

Jumlah Kapasitas Lokasi Tipe Keterangan 

30 25 orang / unit Navigation bridge deck 
(‘B’ deck).  

15 unit pada sisi kiri dan 
kanan.  

Inflatable life raft Dilengkapi 
dengan HRU 

 
Tabel I-7: Pelampung penolong 

Jumlah  Jenis Lokasi Keterangan 

2 Pelampung penolong 
dengan lampu & asap (MOB) 

Navigation bridge deck (‘B’ 
deck) 

Expired 02/2019 
& 07/2017 

14 Pelampung penolong 
dengan lampu & tali 

Sesuai dengan safety plan  

2 Pelampung penolong biasa Sesuai dengan safety plan  

 
Tabel I-8: Jaket penolong 

Jumlah Jenis Lokasi Keterangan 

629 Jaket penolong  dewasa Sesuai dengan safety plan  

68 Jaket penolong anak Sesuai dengan safety plan  
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I.10.1. Meninggalkan Kapal 

Mutiara Sentosa I dilengkapi dengan empat buah sekoci model tertutup (enclosed lifeboat) 
yang ditopang dengan dewi-dewi yang turun dengan memanfaatkan beban sekoci itu sendiri 
(gravity davit). Sekoci tersebut merupakan perlengkapan keselamatan jiwa yang utama jika 
meninggalkan kapal. 

 
Gambar I-21: Letak sekoci, pandangan dari depan ke belakang di compass deck 

Keadaan serta penanganan sekoci sewaktu proses meninggalkan kapal adalah sebagai berikut:    

• Sekoci no.1 (kanan depan) tidak sempat diturunkan dan masih terpasang pada 
tempatnya. Saksi penumpang melihat awak kapal berusaha menurunkannya tapi tidak 
berhasil.  

• Sekoci no. 3 (kanan belakang) berhasil diturunkan, dan kemudian berhasil dinaiki oleh 
penumpang yang turun dari muster station sebelah kanan melalui tangga evakuasi.  

• Sekoci no. 2 dan no. 4 (kiri depan dan belakang) tidak bisa diturunkan karena lambung 
kiri kapal terekspos oleh asap dan api sehingga tidak memungkinkan bagi orang berada 
di sekitar sekoci dalam jarak yang dekat. Sekoci no.2 yang paling terpapar oleh api yang 
pada akhirnya habis terbakar, sedangkan sekoci no. 4 masih tergantung pada dewi-
dewi yang bagian bawahnya terlihat hitam jelaga.    

 

1 

3 4 

2 

Rescue Boat 
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Gambar I-22: Sekoci no. 1 tidak bisa diturunkan; Sekoci no. 3  berhasil diturunkan 

 
Gambar I-23: Sekoci no. 2 terbakar seluruhnya 

Terdapat satu unit rescue boat yang berada di compass deck yang letaknya di belakang funnel 
sebelah kiri yang tidak sempat diturunkan sewaktu meninggalkan kapal. Keberadaan rescue 
boat ini tidak tercantum di dalam Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang yang dimiliki 
Mutiara Sentosa I.  

1 3 

2 
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Gambar I-24: Rescue boat masih terpasang pada tempatnya  

Kapal dilengkapi dengan marine evacuation system (MES) yang terletak pada sisi kiri dan 
kanan bridge deck.  MES merupakan perlengkapan penyelamatan jiwa yang bentuknya jika 
digunakan berupa inflatable slide dimana penumpang dapat melakukan evakuasi dari geladak 
embarkasi kapal dengan cara meluncur turun dan langsung masuk kedalam liferaft yang sudah 
dikembangkan dan diposisikan pada ujung slide.  

 
Gambar I-25: MES tidak difungsikan bersama satu liferaft yang ikut terbakar 
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Pada saat proses meninggalkan kapal, kedua MES yang berada di Mutiara Sentosa I tidak 
difungsikan. MES beserta perlengkapannya kemudian terbakar. Satu liferaft yang merupakan 
komponen dari MES tidak sempat diturunkan dan ikut terbakar juga. 

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) didapati masih terpasang pada 
tempatnya. Alat ini seharusnya dibawa serta oleh awak kapal ketika memutuskan untuk 
meninggalkan kapal karena EPIRB mengirimkan sinyal kepada regu penyelamat. 

 
Gambar I-26: EPIRB masih terpasang 

Mualim tiga sempat mengaktifkan pyrotechnics yang berupa parachute rocket untuk meminta 
pertolongan, dengan harapan terlihat oleh kapal yang sedang berlayar di sekitar perairan 
pulau Masalembu. Pyrotechnics merupakan alat yang memancarkan tanda meminta bantuan 
pertolongan jika kapal dalam keadaan bahaya, selain parachute rocket terdapat juga red hand 
flare serta orange smoke signal. Pyrotechnics tersimpan di anjungan kapal serta di dalam 
masing-masing sekoci.  

 Penerimaan Muatan Di EMKL 

Pemilik barang mengirimkan barang melalui EMKL dengan memberitahukan jumlah dan jenis 
barang. EMKL mencatat jenis dan jumlah muatan dalam formulir pengiriman barang yang 
dimiliki EMKL. Barang yang diterima sudah dalam bentuk paket (di dalam kardus atau kotak 
yang sudah tertutup rapat), pemeriksaan kesesuaian isi barang dengan dokumen hanya 
berdasarkan pengakuan pengirim barang. 

Pengirim barang dengan jumlah besar akan menyesuaikan jumlah muatan yang dikirim 
dengan kapasitas angkut truk. Sementara untuk para pengirim barang jumlah kecil, barang-
barangnya akan digabungkan ke dalam satu truk. Untuk barang campuran, muatan berat 
disusun di bagian bawah sedangkan muatan ringan disusun di bagian atas bak truk. Muatan 
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selanjutnya ditutup dengan menggunakan terpal plastik untuk mencegah kerusakan muatan 
dari hujan.  

Selanjutnya EMKL mengisi surat pernyataan cargo manifest untuk masing-masing truk yang 
mengharuskan untuk menyampaikan data EMKL, jenis dan nomor kendaraan, serta daftar 
muatan yang diangkut. Dalam mengisi daftar muatan yang diangkut, beberapa EMKL hanya 
mencantumkan sebagian dari seluruh jenis muatan yang diangkut di dalam truk. Empat jam 
sebelum keberangkatan kapal, truk masuk ke pelabuhan dan kemudian menunggu giliran 
untuk pemuatan ke atas kapal. 

 Penanganan Muatan Kendaraan   

Terdapat kendaraan truk yang masuk ke dalam kapal ro-ro yang mempunyai dimensi melebihi 
dari yang sebenarnya, kendaraan ini disebut dengan ODOL (over dimension over load). 
Kendaraan ini dimuati dengan beragam jenis muatan yang ditumpuk menjadi satu dalam bak. 
Tipe kendaraan ODOL yang masuk ke area pelabuhan untuk naik ke atas kapal sering kali tidak 
disertakan dengan data yang menerangkan beratnya. Tinggi kendaraan setelah diisi dengan 
barang sering kali melewati ambang batas yang telah ditentukan. Keberadaan kendaraan truk 
dalam kapal ro-ro dengan ketinggian yang melebihi ketentuan membuat semprotan yang 
keluar dari sprinkler menjadi terhalang.  

Sebelum masuk ke kapal, muatan yang berada di truk diperiksa secara acak oleh Syahbandar. 
Pemeriksaan dilakukan secara visual untuk memastikan kesesuaian jenis muatan dengan yang 
disampaikan oleh pengemudi truk. Setelah kapal siap untuk dimuat, kemudian truk masuk ke 
kapal. Perwira kapal mengatur penempatan posisi truk di geladak kendaraan supaya kapal 
tetap seimbang. Awak kapal melakukan pengikatan (lashing) pada kendaraan yang ada.   

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa semua informasi tentang jenis serta jumlah muatan 
datang dari pemilik barang termasuk adanya barang berbahaya dalam bentuk paket. Pengirim 
barang kerap kali tidak mendeklarasikan barang yang tergolong barang berbahaya sehingga 
informasi jenis barang yang tertera dalam cargo manifest dari EMKL menjadi tidak akurat. 
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan 
pasal 178 menyebutkan: 

 “Pemilik atau pengirim barang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai 
kebenaran pemberitahuan barang yang akan diangkut.” 

 Kejadian Serupa 

Dalam kurun waktu tujuh tahun KNKT telah menginvestigasi 4 kebakaran yang menimpa kapal 
ro-ro penumpang yang bersumber dari truk.  

Levina 1 

Kejadian kebakaran terjadi pada tanggal 22 Februari 2007 di perairan 40 Nm sebelah Utara 
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hasil investigasi menunjukkan bahwa api berasal dari 
barang berbahaya yang dimuat ke atas salah satu truk di geladak kendaraan. 
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Awak Kapal tidak dapat memadamkan api dikarenakan akses yang terbatas ke titik api dan 
kurangnya dukungan peralatan pemadam kebakaran. Akibat kecelakaan ini, 50 penumpang 
meninggal, sedangkan kapal dan muatannya mengalami kerusakan total. 
 
Mandiri Nusantara 

Kejadian kebakaran di Mandiri Nusantara terjadi pada tanggal 30 Mei 2009 pada saat kapal 
tengah berlayar di perairan Laut Jawa menuju Makassar. Hasil investigasi menemukan bahwa 
kebakaran berasal dari salah satu truk di geladak kendaraan. Kurangnya kesigapan Awak Kapal 
dalam hal penanganan kebakaran dikarenakan kurangnya pelatihan pemadam kebakaran di 
atas kapal. Hal ini mengakibatkan kerusakan total pada kapal dan muatannya. Selain itu, 5 
awak kapal dan 1 penumpang ditemukan meninggal.  

Dalam kecelakaan ini, akses ke titik api juga terhalang dengan rapatnya jarak antar kendaraan 
di geladak kendaraan. Salah satu temuan penting adalah tidak dilaporkannya muatan barang 
berbahaya berupa zat radioaktif ke kapal. Meskipun muatan dimaksud bukan penyebab 
kebakaran, namun menjadi indikasi kuat atas kurangnya perhatian seluruh pihak, khususnya 
pemilik barang dan otoritas terkait dalam pemuatan barang-barang ke kapal. 

Mustika Kencana II 

Kebakaran Mustika Kencana II terjadi pada tanggal 4 Juli 2011 di perairan 45 nm selatan Pulau 
Masalembo Besar. Sumber kebakaran diketahui dari truk box berpendingin. Temuan dalam 
kejadian ini adalah banyak truk yang akan menyeberang dari Pelabuhan Tanjung Perak dengan 
kondisi kelebihan volume muatan (over volume). Kelebihan muatan tersebut disebabkan 
adanya muatan tambahan di sekitar bagian truk, serta muatan di bak truk yang ditumpuk 
melebihi volume bak truk (over mounted). Peletakan muatan di beberapa tempat tersebut 
berpotensi terjadinya kelebihan muatan (over load). Kondisi tersebut membuat geladak 
kendaraan penuh dan rapat. Selain itu tinggi muatan juga membuat jarak nozel sprinkler 
dengan truk sangat dekat sehingga fungsi sprinkler menjadi tidak efektif. 

Gelis Rauh   

Kebakaran Gelis Rauh terjadi pada saat kapal dalam pelayaran di Selat Lombok pada tanggal 
17 Juli 2014. Penyebab kebakaran dari muatan truk. Temuan yang sama dalam kejadian ini 
adalah jarak kendaraan kurang dari ketentuan yang ada sehingga menyulitkan awak kapal 
menuju ke sumber kebakaran. Dalam kejadian ini juga didapat bahwa tinggi kendaraan 
menghalangi kerja sprinkler. 
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II. ANALISIS 
Di tengah pelayarannya dari Surabaya ke Balikpapan kapal ro-ro penumpang Mutiara Sentosa 
I terbakar, kebakaran tersebut tidak dapat dipadamkan sehingga menyebabkan semua 
pelayar harus meninggalkan kapal.  

Empat hari setelah terjadinya kebakaran tim investigasi KNKT ke lokasi dimana kapal berada 
namun tim KNKT tidak bisa naik ke kapal karena kondisi kapal masih mengeluarkan asap. Dua 
minggu setelah terjadinya kebakaran tim KNKT berkesempatan kembali ke lokasi kapal di 
tempat yang sama setelah mendapat informasi dari pihak perusahaan pelayaran bahwa kapal 
sudah tidak mengeluarkan asap. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak 
menyediakan kapal patroli KPLP KN. Gratin untuk membawa tim KNKT ke pulau Masalembu.  

Tim investigasi KNKT melihat bahwa akibat kebakaran, Mutiara Sentosa I mengalami tingkat 
kerusakan yang sangat parah sehingga sangat sulit untuk dapat menentukan penyebab yang 
meyakinkan dari kejadian kebakaran ini.  

 Muatan Kendaraan Awal Kebakaran 

 
Gambar II-1: Posisi kendaraan di ‘D’ deck dimana awal asap berasal 
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Pengemudi tidak mengetahui detail dari muatan truk tersebut karena pemuatan dilakukan 
oleh pihak EMKL. Pengemudi hanya bertugas membawa truk dari Surabaya masuk ke kapal 
dan selanjutnya ketika tiba di Balikpapan membawa truk sesuai dengan alamat tujuan.  

Dari hasil penelusuran di lapangan oleh tim investigasi KNKT dalam bak truk besar tersebut 
ditemukan beberapa barang yang masih tersisa seperti: pipa berongga (hollow pipe) 
berbentuk bundar dan persegi, kawat las (welding rod), material untuk konstruksi, suku 
cadang otomotif, helm sepeda motor, baterai, perangkat komputer, uninterruptible power 
supply (UPS) buat komputer, parfume essence dalam kemasan botol kaca, sekitar tiga jerigen 
plastik kapasitas 30 liter yang berisi alkohol berkadar 93 % (pengakuan dari pemilik yang 
mengirim barang), serta kemungkinan adanya barang atau material lain yang tergolong dalam 
kategori flammable liquids/solids, oxidizing substances yang tidak dilaporkan sehingga tidak 
terdapat datanya. 

Kendaraan truk yang diduga sebagai awal dari sumber asap dan api mengalami kerusakan 
parah akibat terbakar sehingga nomor plat polisi tidak dapat dikenali. Sedangkan upaya 
identifikasi nomor rangka maupun nomor mesin kendaraan  tersebut tidak dimungkinkan 
karena posisi truk yang terjepit oleh ramp way yang runtuh diatasnya.  

 

 

Welding rod 

UPS Parfume essence in bottle 

Baterai 
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Gambar II-2: Beberapa barang yang didapat dari bak truk awal kebakaran 

  

Steel mesh 

Suku cadang otomotif 

Hollow pipe  
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 Kemungkinan Penyebab Kebakaran 

Tidak dapat diketahui dengan pasti penyebab mengapa secara tiba-tiba dalam bak kendaraan 
truk Mitsubishi Fuso dengan terpal berwarna biru yang berisi beragam jenis barang tersebut 
menyala sehingga menyebabkan reaksi berantai kebakaran.  

 
Gambar II-3: Truk yang diduga awal kebakaran 

Kemungkinan besar yang terjadi adalah api menyala secara spontan dikarenakan adanya 
semacam reaksi yang timbul akibat dari gesekan antara material yang ada di bak yang 
dipengaruhi oleh adanya sifat material dari barang yang mudah terbakar. Penyalaan secara 
spontan (spontaneous ignition) dapat saja terjadi pada barang padat dan barang yang 
terkontaminasi dengan cairan tertentu atau minyak yang dapat bereaksi dengan oksigen atau 
dengan reaksi sendiri (self-react) untuk melepaskan panas setelah terpapar dengan suhu yang 
meningkat. Reaksi ini menyebabkan temperatur dari material meningkat oleh proses 
pemanasan sendiri (self-heating) yang mana pada akhirnya mengarah ke penyalaan yang 
terjadi dengan spontan.    

Dari keterangan saksi penumpang dan awak kapal bahwa mereka mendengar beberapa kali 
suara letusan di geladak kendaraan. Dari pengamatan langsung di lapangan didapati bahwa 
hampir seluruh roda dari kendaraan telah habis terbakar. Kemungkinan besar suara letusan 
berasal dari roda kendaraan yang meletus karena roda terpapar panas yang tinggi langsung 
dari geladak.   

 Pemadaman Kebakaran  

Awal kebakaran dapat diidentifikasi dengan cepat oleh awak kapal. Juru mudi yang melihat 
adanya asap dari salah satu truk di ‘D’ deck dengan segera melaporkan kejadian tersebut 
kepada perwira jaga di anjungan.  
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Tindakan pertama awak kapal dalam upayanya memadamkan api adalah mengambil APAR  
terdekat dan menyemprotkannya melalui celah bak truk. APAR foam afff (aqueous film 
forming foam) merupakan jenis APAR yang  terpasang di seluruh geladak kendaraan.   

Foam afff merupakan salah satu bahan pemadam api busa yang termasuk dalam kategori 
bahan pemadam api busa dengan tingkat ekspansi rendah. Busa akan menutupi api untuk 
mencegah api menyala kembali. Selain itu penutupan api dengan busa dapat mengurangi 
suplai oksigen supaya api tidak terus membakar, penutupan dengan busa juga mencegah 
terlepasnya gas-gas yang berbahaya akibat dari pembakaran. APAR foam afff cocok digunakan 
untuk kebakaran kelas-A (kayu, kertas dan kain) dan kelas-B (cairan yang mudah terbakar, 
seperti: solar, bensin dan sebagainya). Penyemprotan dengan APAR tidak dapat menjangkau 
ke asal api karena bak truk tertutup rapat dengan terpal, ini menjadikan penyemprotan 
dengan APAR tidak bisa mengarah langsung ke sumber api. Setelah terpal bagian belakang 
truk berhasil dibuka terlihat jelas nyala api dari dalam bak truk. Dikarenakan asap pekat dan 
panas menyebabkan awak kapal serta para pengemudi yang membantu upaya pemadaman 
tidak dapat bertahan lama berada dekat dengan truk yang terbakar. Saat melakukan upaya 
pemadaman tidak seorangpun awak kapal yang mengenakan perlengkapan baju pemadam 
(firemen outfit) beserta dengan breathing apparatus.  

Pemadaman berlanjut dengan menyemprotkan air laut menggunakan slang kebakaran yang 
tersambung ke fire hydrant, tindakan ini dilakukan setelah fire pump yang berada di kamar 
mesin dijalankan. Penyemprotan dengan slang kebakaran dilakukan dari sisi kiri dan kanan 
truk yang terbakar. Hanya saja upaya penyemprotan dengan air laut tidak dapat berlangsung 
lama karena asap pekat sudah menyebar sehingga membuat sesak pernapasan dan 
memerihkan mata orang yang berusaha memadamkan api. Tim pemadam kebakaran 
selanjutnya mundur dan kemudian naik ke ‘C’ deck, tim sempat melakukan upaya 
penyemprotan dengan slang kebakaran dari ‘C’ deck namun karena asap yang pekat membuat 
mereka tidak dapat bertahan lama.    

Setelah fire pump dijalankan, dan tidak lama kemudian water-spraying pump buat ke geladak 
kendaraan juga dijalankan oleh masinis tiga. Kemudian nozel yang berada di langit-langit 
menyemprotkan air laut ke ‘D’ deck setelah mualim tiga membuka semua katup isolasi 
mengaliri ke lima zona. Keberadaan terpal yang menutupi bak truk menghambat semprotan 
air laut yang keluar dari nozel untuk dapat menjangkau sumber api sehingga pemadaman 
tidak efektif. Tidak ada seorangpun memperhatikan apakah air laut yang keluar dari nozel 
diiringi dengan tekanan semprotan yang memadai atau tidak. Dari keterangan saksi yang ikut 
dalam upaya pemadaman, penyemprotan dengan media air laut dari fire hose dan nozel tidak 
membuat api mengecil tetapi produksi asap menjadi semakin tebal serta nyala api membesar.  

Dari beberapa pengalaman yang didapat dari kebakaran kapal ferry menunjukkan bahwa 
meskipun secara signifikan menggunakan air dalam jumlah yang banyak, kebakaran tidak 
selalu berhasil dipadamkan dengan water-spraying system. Akan tetapi, pada semua 
kemungkinan yang ada, jika sistem serta upaya pemadaman berjalan baik maka dapat 
memberikan ke nakhoda, perwira beserta awak kapal lainnya waktu yang lebih lama untuk  
terus berupaya mengatasi kebakaran.  
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Hanya saja kuantitas air yang telah keluar banyak dapat membahayakan stabilitas kapal jika 
air tidak dikeluarkan secepatnya, dalam hal ini freeing ports harus terjaga bersih tanpa 
halangan. Water-spraying system untuk ruang akomodasi tidak diaktifkan, karena tidak ada 
instruksi untuk menjalankannya sampai semua awak mesin harus meninggalkan kamar mesin 
untuk segera berkumpul ke muster station.  

Berdasarkan kronologi, perkiraan lamanya fire pump dan water-spraying pump berfungsi 
secara efektif berlangsung selama 30 menit. Kedua pompa tersebut kemudian berhenti 
dengan sendirinya karena terputusnya aliran listrik dari mesin bantu penggerak generator 
yang habis suplai bahan bakarnya. Sebelum KKM meninggalkan kamar mesin karena 
mendapat instruksi untuk segera berkumpul ke muster station, KKM menutup semua katup 
cepat saluran bahan bakar ke seluruh permesinan. Upaya pemadaman oleh awak kapal 
dengan menggunakan slang kebakaran tidak berlangsung lama karena awak kapal tidak bisa 
bertahan terekspos asap pekat, sehingga sistem pemadaman terakhir yang berjalan hanya 
dengan water-spraying system. Tetapi tidak diketahui seberapa efektif sistem tersebut 
bekerja.  

Terdapat beberapa keadaan yang tidak sesuai yang secara kolektif akhirnya membuat upaya 
pemadaman kebakaran tidak berhasil. Akses pintu ke geladak kendaraan yang terbuka 
sehingga asap bergerak naik yang akhirnya bisa masuk ke ruang akomodasi, fire damper di 
geladak kendaraan yang tidak tertutup, serta runtuhnya ramp way menjadikan suplai udara 
tetap terus ada di ‘D’ deck dimana tempat kebakaran berasal. Tim pemadam yang tidak 
mengenakan fireman outfit beserta perlengkapan breathing apparatus membuat upaya tim 
pemadam tidak dapat mendekat untuk waktu yang cukup supaya bisa memadamkan api pada 
sumbernya. Beberapa awak kapal berinisiatif mengambil emergency escape breathing device 
(EEBD) yang terpasang di kamar mesin kemudian mengenakannya untuk bisa bertahan lebih 
lama dalam upaya memadamkan kebakaran, yang mana tindakan tersebut tidak aman dan 
sangat membahayakan bagi awak kapal itu sendiri karena menggunakan peralatan yang tidak 
sesuai dengan peruntukkannya. Semua upaya untuk memadamkan kebakaran tersebut 
dilakukan oleh pihak kapal sendiri dengan menggunakan perlengkapan yang ada di atas kapal. 
Tidak ada upaya pemadaman kebakaran yang berasal dari kapal-kapal yang datang membantu 
karena mereka tidak memiliki sistem pemadam kebakaran sebagai kapal yang berkemampuan 
memadamkan kebakaran dari jarak jauh.  

Mutiara Sentosa I merupakan kapal buatan tahun 1988, yang sampai dengan saat kejadian  
terbakar kapal telah berusia 29 tahun. Instalasi sistem pemadaman kebakaran tetap yang 
berbasiskan air di kapal mengikuti panduan dari Resolution A. 123 (V)6, sistem pemadaman 
kebakaran tetap yang terpasang untuk ruang muat kapal ro-ro yang tingginya 2.5 meter atau 
lebih harus mempunyai kemampuan mengeluarkan air dengan kapasitas sekurang-kurangnya 
5 liter/m2/menit. Tekanan air dari pompa yang dihasilkan harus cukup serta merata dalam 
pendistribusian airnya.  

                                                      
6 IMO Resolution A.123(V), Recommendation on fixed fire extinguishing systems for special category 
spaces 
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Gambar II-4: Event tree for water-spraying system installed in accordance with Resolution A. 123 (V) 

 Perkembangan Kebakaran 

II.4.1. Tahapan Kebakaran 

Standar dari International Fire Service Training Association (IFSTA 7) menyebutkan bahwa 
terdapat empat tahapan dari suatu kebakaran. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

Incipient –Tahap pertama bermula ketika panas, udara dan material yang mudah terbakar 
menyatu dan menimbulkan suatu reaksi kimia yang menyebabkan api. Ini dikenal juga sebagai 
‘penyalaan’ dan biasanya muncul dalam api kecil. Mengenali api pada tahapan ini merupakan 
kesempatan terbaik buat memadamkannya.  

Growth – Dimana struktur beban api dan udara digunakan sebagai material bahan bakar bagi 
kebakaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi growth stage termasuk dimana api 
bermula, bahan mudah terbakar apa yang ada disekitar api, tinggi langit-langit dan potensi 
akan “thermal layering”. 

Fully Developed – Ketika tahapan growth telah maksimum dan semua material mudah 
terbakar telah menyala, maka suatu kebakaran dianggap fully developed. Ini tahapan yang 
paling panas dari kebakaran dan yang paling berbahaya jika ada yang terperangkap 
didalamnya.   

Decay – Merupakan tahap terlama dari suatu kebakaran, mempunyai karakter menurunnya 
kadar udara atau material yang mudah terbakar, menempatkannya pada akhir kebakaran. 

                                                      
7 IFSTA is an association of fire service personnel who are dedicated to upgrading fire fighting and 
other emergency response techniques and safety through training. 
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Akan tetapi secara potensi tahap ini dapat menyulut kebakaran baru jika api tidak dipadamkan 
secara menyeluruh, dan dapat timbul bahaya backdraft ketika udara masuk kembali.  

 
Gambar II-5: Heat Release Rate (HRR) and Fire Development 

Seperti yang terlihat pada Gambar I-188 bahwa dalam waktu sekitar 2 jam dan 30 menit 
kebakaran yang terjadi diperkirakan telah mencapai tahap fully developed. Bagian kapal yang 
mengalami tahap kebakaran fully developed hanya terjadi pada bagian tengah kapal ke depan, 
karena kondisi saat itu kapal mendapat terpaan angin dari belakang.  

Keadaan cuaca, khususnya angin serta pergerakan kapal itu sendiri cukup punya peran dan 
tidak bisa diabaikan. Umumnya pada kasus kebakaran yang terjadi, faktor angin memainkan 
peranan penting bukan hanya pada perkembangan kebakaran tapi juga mengenai 
perambatan apinya. 

II.4.2. Perpindahan Panas 

Perpindahan panas dari satu titik atau dari satu benda ke benda lainnya merupakan konsep 
dasar dalam studi mengenai api. Perpindahan panas dari zat-zat bakar awal menuju bahan-
bahan bakar lainnya, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar lokasi asal api, 
mengendalikan pertumbuhan api.  Definisi energi panas memberikan kejelasan, bahwa agar 
panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, kedua benda tersebut harus 
memiliki suhu yang berbeda.  

Energi panas berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Kadar panas 
yang berpindah berhubungan dengan perbedaan suhu kedua benda tersebut. Semakin besar 
perbedaan suhu kedua benda, semakin besar pula kadar perpindahannya. Perpindahan panas 
dari satu benda ke benda lainnya diukur ketika  energi mengalirkan (panas) dalam suatu 
periode waktu. Dalam sistem internasional (SI) perpindahan panas diukur dalam kilowatt (kW) 
yang merupakan istilah yang berhubungan dengan tenaga.  
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Tabel berikut ini merupakan efek dari radiasi thermal dengan nilai referensinya: 

Tabel II-1: Thermal radiation (kW/m2)(An Introduction To Fire Dynamics – Drysdale) 
Thermal radiation (kW/ m2)  Corresponding effect  
1-1,5  Solar radiation  
1,4  Safety limit for dressed persons exposed to it for a long 

time  
5  Damage to operators wearing protection clothes exposed 

to it for a long time  
9,5  Pain which can be tolerated by persons only for few 

seconds  
12,5  Damage to or melting of plastic components  
25  Ignition without pilot light of wooden elements  
26  Fire ignition of flammable materials  
40  Damage to steel structures  
60  Damage to structures made of concrete  

Perpindahan panas yang biasanya dibutuhkan untuk menyalakan suatu benda padat sekitar 
10 kw/m2 sesuai dengan lapisan asap panas yang terjadi pada temperatur sekitar 400° C.  
Mulai terjadi flashover8, yaitu awal api yang umum yang terjadi ketika lapisan gas panas 
memancar di sekitar 20 kW/m2 (~ 600˚C). Dalam konteks kebakaran yang terjadi dalam 
ruangan tertutup bahkan ketika tidak ada api, lapisan gas panas menghasilkan radiasi panas 
di dalam kompartemen. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu secara progresif dari obyek 
dalam kompartemen, dan ketika lapisan panas mencapai suhu sekitar 600˚C maka 
menghasilkan sekitar 20 kW/m2. Pada tingkatan ini penyalaan simultan atau flashover terjadi. 
Flashover merupakan fase transisi dari suatu kebakaran yang melibatkan beberapa benda 
yang mudah terbakar yang terisolasi ke api dimana melibatkan semua kemungkinan bahan 
yang mudah terbakar di dalam kompartemen. Seperti diketahui bahwa energi panas dapat 
dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya melalui tiga proses, yaitu: konduksi, konveksi 
dan radiasi. Perpindahan panas yang terjadi pada kebakaran Mutiara Sentosa I merupakan 
gabungan dari ketiga proses tersebut. 

II.4.3.  Rambatan Api 

Juru mudi yang sedang melakukan patroli keliling melihat adanya asap dari kendaraan di ‘D’ 
deck dan melaporkan kejadian tersebut ke anjungan. Sekitar pukul 16.15, mualim satu yang 
saat itu sedang berdinas jaga menerima pelaporan kejadian dengan segera turun ke ‘D’ deck 
setelah mengonfirmasikan laporan tersebut dengan melihat tampilan CCTV di anjungan. 
Upaya pemadaman pertama yang dilakukan oleh awak kapal adalah dengan menyemprotkan 
APAR jenis foam afff melalui celah bak truk yang tertutup rapat dengan terpal. Setelah terpal 
dibuka terlihat jelas letak api dalam bak, dikarenakan perkembangan asap yang tebal dan 
panas membuat awak kapal bergerak menjauh dari bak kendaraan. Keadaan ini membuat 
upaya pemadaman tertahan karena semprotan APAR yang terbatas jaraknya.  

                                                      
8 Flashover: ikut menyalanya bahan mudah terbakar lain di sekitar api karena panas tinggi 
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Sekitar sepuluh menit kemudian nakhoda menginstruksikan kamar mesin untuk menjalankan 
fire pump dan water-spraying pump setelah melihat sendiri situasi kebakaran yang tidak bisa 
dipadamkan dengan APAR. Masinis melakukan paralel generator sebelum menjalankan kedua 
pompa tersebut, perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh awak mesin melaksanakan semua itu 
sekitar lima belas  menit. Meskipun waktu yang disebut tidak bisa dianggap pasti, namun 
informasi diatas bisa membantu memprakirakan berapa lama time elapsed mulai dari aksi 
pelaporan kejadian melihat asap sampai dengan upaya pemadaman menggunakan instalasi 
tetap dengan media air laut. 

Bila melihat time elapsed dalam menit pada saat kejadian dalam penjumlahannya adalah: 

ttotal = t0 + t1 + t2 = 25 menit 

t0 = 0 menit, waktu pelaporan ke anjungan; 

t1 = 10 menit,  waktu yang berlalu ketika mualim satu mendapat laporan kemudian 
turun ke ‘D’ deck dan melakukan upaya pemadaman menggunakan APAR; 

t2 = 15 menit,  waktu yang berlalu dari instruksi nakhoda untuk menjalankan fire pump 
dan water-spraying pump sampai dengan sistem pemadaman tetap kapal berfungsi; 

Api bermula dari bak truk yang kemudian membesar, kebakaran merambat ke kendaraan truk 
lain disekelilingnya. Perambatan api diperkirakan terjadi dalam waktu yang cukup singkat. 
Jarak antar sisi kendaraan yang saling berdekatan membantu cepatnya penyebaran kebakaran 
pada geladak kendaraan. Dari keterangan awak kapal diperkirakan dalam jangka waktu 25 
menit merupakan time elapsed, yang dimulai dari pelaporan akan adanya asap sampai dengan 
teraktifasinya sistem pemadam kebakaran tetap (water-spraying system) sebagai upaya 
pemadaman kebakaran.  

Intervensi awak kapal dalam upaya memadamkan kebakaran yang terjadi pada geladak 
kendaraan tertutup tidak berjalan dengan efektif. Terdapat beberapa kendala bagi awak kapal 
dalam memadamkan kebakaran menggunakan alat pemadam selain dari sistem pemadam 
tetap, seperti: karena letak kendaraan berada di bagian depan geladak kendaraan tidak dekat 
dengan pintu maka membutuhkan waktu untuk mencapai kesana, ruang gerak terbatas 
karena jarak antara kendaraan yang berdekatan dan asap kebakaran yang pekat sehingga 
menyulitkan pandangan dan pernapasan. Kendala tersebut memperlambat upaya 
pemadaman sehingga memberi waktu api merambat dengan cepat yang berakibat kebakaran 
semakin membesar dan sulit dipadamkan. Keselamatan awak kapal juga menjadi berisiko. 
Pengaktifasian sistem pemadam kebakaran tetap (water-spraying system) dengan lebih dini 
di area geladak kendaraan tertutup ketika terjadi kebakaran diperkirakan upaya pemadaman 
akan berfungsi lebih efektif serta signifikan dalam menahan laju rambatan api.        

Cara terbaik untuk merepresentasi sebuah kebakaran adalah berdasarkan pada heat release 
rate (HRR), yang mengukur banyaknya energi yang ada yang berasal dari aliran panas dalam 
konteks kebakaran (dengan bahan bakar spesifik). Dari sudut pandang fisika, HRR merupakan 
daya, yang diukur dalam joule per second, yang dinamakan Watt. Pada kebakaran yang berasal 
dari barang dalam bak truk, HRR tergantung pada barang-barang yang dimuat dan dimana 
mula-mula api ini berasal.  
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Laju pertumbuhan kebakaran tergantung dari proses penyalaan, perambatan nyala api yang 
menentukan batas dan tingkat pembakarannya. Ketika kebakaran melibatkan furnitur atau 
barang yang beragam, keadaan ini tidak dapat digambarkan dengan formula yang sederhana. 
Namun demikian, apapun barang yang termasuk dalam proses pembakaran mempunyai 
tingkat pertumbuhan masing-masing. Biasanya waktu yang telah diidentifikasi diperlukan 
untuk mendapatkan puncak HRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ingason (2006)9 meringkaskan beberapa percobaan yang dilakukan agar dapat menentukan 
besaran HRR dari suatu kebakaran yang melibatkan heavily goods vehicle (HGV). Ingason 
mengajukan bahwa sebuah kebakaran HGV akan mencapai puncak antara 15 dan 130 MW, 
dan rata-rata HGV puncaknya berada pada 100 MW. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
puncak adalah antara 10 dan 20 menit, dan waktu yang dibutuhkan dari api menyala sampai 
mulai menurun sekitar 70 menit. Besaran di atas dipakai pada terowongan dimana kecepatan 
angin lebih tinggi dari pada di geladak kendaraan di kapal ro-ro. Tinggi dari geladak kendaraan 
berdampak pada perkembangan api dikarenakan radiasi balik dari asap panas yang mengenai 
langit-langit geladak.  

Dalam kasus kebakaran pada HGV, kontrol ventilasi perlu diperhitungkan karena ada 
keterbatasan aliran udara di geladak kapal ro-ro. Arvidson (2009)10 menghitung maksimum 
HRR yang dimungkinkan untuk ukuran rata-rata geladak kapal ro-ro dengan ventilasi yang 
dikontrol menjadi 80 MW. Perhitungan ini berdasarkan uji skala yang kemudian diperbesar 
sampai dengan panjang geladak 180 meter, lebar 30 meter dan tinggi 5 meter. Bukaan-bukaan 
kapal dimana udara dapat masuk ke geladak memiliki total area sebesar 16 m2. Model kurva 
kebakaran HGV terlihat pada gambar II-6.  

 
Gambar II-6: Heavily Good Vehicle (HGV) design fire limited by ventilation control 

                                                      
9 Penulis Fire Spread and Flame Length in Large-Scale Tunnel Fires, An analysis of fire spread during 
four large-scale fire tests that were performed in the Runehamar tunnel in Norway. The purpose was 
to determine a critical distance for fire spread between HGV trailers for different heat release rate 
histories. 
10 Penyusun Large-scale ro-ro deck fire suppression tests 
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Pada Mutiara Sentosa I, ‘D’ deck merupakan geladak kendaraan tertutup dan ‘C’ deck 
merupakan geladak kendaraan terbuka sebagian. Meskipun geladak tertutup tetapi aliran 
udara tetap ada di ‘D’ deck selama kebakaran karena saluran ventilasi dan akses ke haluan 
tidak tertutup (lihat Gambar I-188). Karena kebakaran tidak bisa dikendalikan di ‘D’ deck 
membuat struktur penopang ramp way melemah dan tidak kuat menahan beban lagi sehingga 
ramp way runtuh. Runtuhnya ramp way membuat aliran udara masuk ke ‘D’ deck dan menjadi 
tidak terhalang sehingga proses pembakaran terus berlangsung.  

Terhentinya fire pump dan water-spraying pump karena daya listrik yang terputus dari 
generator menjadikan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem pemadaman 
kebakaran yang ada di kapal langsung berhenti. Kondisi ini membuat perkembangan api 
semakin meluas dengan tidak terkendali karena tidak adanya upaya pemadaman.    

 Manajemen Darurat Di Kapal 

PT ALP memiliki sistem manajemen keselamatan (SMK) untuk Mutiara Sentosa I, ini sesuai 
dengan persyaratan dari International Safety Management (ISM) Code. Tujuan daripada ISM 
Code adalah membuat standar internasional untuk keselamatan operasi kapal dan 
pencegahan polusi di laut. SMK Mutiara Sentosa I berisi mengenai prosedur serta checklist 
untuk menghadapi keadaan darurat.  

 SMK prosedur untuk penanggulangan kebakaran 

Prosedur ini dibedakan berdasarkan lokasinya (prosedur A-K16. 9.3), yaitu: kebakaran di 
dalam ruang akomodasi dan kebakaran di kamar mesin. Prosedur SMK mengenai 
penanggulangan kebakaran hanya terbagi menjadi dua, dan tidak ada prosedur yang secara 
spesifik menanggulangi kebakaran di ruang muat kendaraan. 

 SMK prosedur untuk meninggalkan kapal  (no. prosedur A-K16. 6)   

Pada tahapan pengiriman distress alert hanya disinggung melakukan panggilan dengan 
telephone radio sedangkan kapal memiliki instalasi radio VHF dan MF/HF dengan encoder DSC. 
Mengirim distress alert dilakukan dengan menggunakan semua peralatan yang ada, ini 
berkaitan dengan keadaan dimana kapal dalam bahaya dan jika semua orang harus 
meninggalkan kapal.  

Pada tahapan perintah peran meninggalkan kapal isinya tidak menyentuh mengenai marine 
evacuation system (MES) padahal perlengkapan keselamatan tersebut ada di kapal.  

Pada tahapan kegiatan saat meninggalkan kapal tidak mencakup mengenai ikut dibawa 
sertanya peralatan elektronik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal bahaya, seperti radio 
portable GMDSS, search and rescue transponder (SART) dan EPIRB. Kegunaan peralatan 
tersebut membuat kapal lain disekitar mengetahui bahwa ada keadaan darurat dan dapat 
datang memberkan pertolongan, serta memudahkan bagi regu SAR untuk datang dengan 
cepat tanpa keraguan karena menangkap sinyal darurat yang dipancarkan. Dengan demikian 
kemungkinan awak kapal serta penumpang yang  berhasil meninggalkan kapal untuk 
kemudian ditemukan dan diselamatkan menjadi lebih besar.  
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 Pengikut Di Kapal 

Saat itu yang berada di atas kapal dan ikut dalam pelayaran selain awak kapal dan penumpang 
juga terdapat 24 orang yang disebut dengan istilah pengikut. Pengikut yang dimaksud 
merupakan orang-orang yang bekerja di atas kapal yang tidak termasuk awak kapal, tugasnya 
untuk melayani keperluan penumpang. Pengikut ini bekerja sebagai petugas kafetaria, 
petugas kebersihan, petugas dapur, pramugara, paramedis serta penyanyi yang bertugas 
menghibur penumpang sewaktu kapal berlayar. Para pengikut tersebut tidak masuk di dalam 
daftar awak kapal sehingga tidak dapat di sijil 11  dan juga tidak tercantum dalam daftar 
penumpang kapal. 

Dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 145 disebutkan bahwa: 

“Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa 
disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang 
dipersyaratkan.” 

Pada SOLAS12 chapter III regulation 27 berisi: 

1. All persons on board all passenger ships shall be counted prior to departure. 

3. ….., the names and gender of all persons on board, distinguishing between adults, 
children and infants shall be recorded for search and rescue purposes. 

4. The information shall be kept ashore and made readily available to search and rescue 
services when needed. 

Menyikapi masalah ketidaksesuaian antara daftar penumpang dengan kondisi yang 
sebenarnya, KNKT melihat tidak adanya panduan dari pemerintah agar pelaksana pelabuhan 
memiliki sistem yang standar di seluruh Indonesia. Kondisi saat ini sangat tergantung dari 
kemampuan ataupun kreatifitas masing-masing pelabuhan. Ketidaksesuaian daftar mengenai 
jumlah pelayar juga menyulitkan dalam proses evakuasi ketika regu SAR dan petugas lapangan 
melakukan pendataan para korban.  

Jika data mengenai jumlah keseluruhan penumpang dilengkapi dengan rincian seperti disebut 
pada regulasi SOLAS di atas, dan jumlah awak kapal sesuai dengan daftar yang ada maka regu 
SAR dan petugas penolong yang turun ke lapangan dapat menyiapkan perlengkapannya sesuai 
dengan informasi dari data awal yang tersedia.     

                                                      
11 Sijil adalah buku daftar awak kapal atau yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang 
bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh 
Syahbandar.  
12 SOLAS = Safety of Life at Sea, merupakan kesepakatan maritim internasional yang mengatur 
minimum standar keselamatan pada konstruksi, peralatan dan operasional bagi kapal-kapal niaga 
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 International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code13 

IMDG Code merupakan suatu kesepakatan secara internasional mengenai peraturan yang 
dibuat oleh IMO dan mengatur ketentuan untuk angkutan yang aman buat barang berbahaya 
melalui laut.  

Tujuan dari penerapan IMDG Code ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dalam 
mengangkut barang berbahaya melalui kapal serta menjaga lingkungan laut. Jika terdapat 
muatan yang diklasifikasikan sebagai barang berbahaya dan barang itu akan di angkut dengan 
menggunakan kapal maka penangannya harus sesuai dengan ketentuan dalam IMDG Code.  

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan 
Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia. Pada pasal 1 berisikan:  

Memberlakukan “International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code” beserta 
suplemennya sebagai pedoman penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan 
pelayaran di Indonesia … 

Dalam hal ini semua penanganan muatan yang berkaitan dengan bahan/barang berbahaya 
yang diangkut oleh kapal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan maritim internasional 
(IMDG Code). Pada tahun 2008, IMO melakukan amademen terhadap IMDG Code melalui 
keputusan yang dituangkan dalam MSC. resolution 262(84).  

Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian perihal bahan/barang berbahaya sebagaimana 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 02 tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 Tentang 
Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran Di Indonesia. Pada 
pasal 1A berisikan: 

(1) Menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai otoritas yang berkompeten 
(Competent Authority) dalam pelaksanaan peraturan internasional tentang 
Pengangkutan Barang Berbahaya melalui laut (IMDG Code 2008) di wilayah perairan 
Indonesia. 

Mutiara Sentosa I tidak memiliki dokumen pengukuhan penyesuaian untuk membawa muatan 
berbahaya (Document of Compliance for Ship Carrying Dangerous Goods). Prosedur 
penerbitan dokumen pengukuhan penyesuaian untuk membawa muatan berbahaya ini 
dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat 
tersebut yang ditujukan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan dan selanjutnya akan 
dikeluarkan persyaratan yang harus disediakan di atas kapal yang berhubungan dengan IMDG. 
Untuk menerbitkan sertifikat tersebut kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap 
persyaratan yang harus terdapat di atas kapal yang berhubungan dengan muatan berbahaya 
oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (Marine Inspector). Jika petugas pemeriksa 
menyatakan semua persyaratan telah sesuai dan dalam kondisi baik atau layak sesuai 
persyaratan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hubla, selanjutnya dituangkan dalam 
laporan pemeriksaan dan jika tidak terdapat kekurangan yang prinsip maka kapal tersebut 
dapat diterbitkan dokumen pengukuhan penyesuaian untuk membawa muatan berbahaya.  

                                                      
13 IMDG Code dibuat oleh International Maritime Organanization (IMO), yang berisi tentang aturan 
membawa barang-barang berbahaya dengan aman melalui laut  
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Sertifikat pemuatan IMDG telah diatur sesuai dengan SOLAS chapter VII regulation 3  tentang 
tata cara penanganan pemuatan yang aman, penyimpanan serta trasportasi dari muatan 
berbahaya tersebut sesuai dengan IMDG Code. 

 Pengawasan Muatan Truk Yang Diangkut Kapal Ro-Ro 

Peraturan pelayaran di Indonesia telah mensyaratkan bagi pihak pengirim barang melalui 
kapal laut harus melaporkan jenis barang yang akan diangkut oleh kapal. Namun pada 
kenyataannya, dari beberapa kasus yang diinvestigasi KNKT terhadap kejadian kebakaran di 
kapal ro-ro menemukan beberapa muatan yang tertera dalam cargo manifest tidak sesuai 
dengan fakta di lapangan. 

Tata cara pengangkutan kendaraan baik di pelabuhan maupun di kapal ro-ro diatur dalam 
Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan 
Kendaraan Diatas Kapal. Disebutkan dalam Pasal 8 peraturan tersebut bahwa perusahaan 
angkutan harus memastikan kapalnya telah mendapatkan informasi muatan dan kendaraan 
beserta muatan sebelum pemuatan dimulai. EMKL juga termasuk pihak yang bertanggung 
jawab terhadap kebenaran informasi berat kotor kendaraan dan muatannya. 

Melihat kondisi lapangan dan aturan yang berlaku, untuk memeriksa setiap muatan truk, 
secara praktis tidak mungkin dapat dilakukan oleh Syahbandar. Jika dilakukan pemeriksaan 
secara detail dari setiap truk akan memerlukan waktu yang lama dan tenaga yang banyak. 
Untuk menghindari kejadian seperti ini terulang kembali maka operator kapal ro-ro harus 
menunjuk regulated agent (RA) yang menangani dan memeriksa barang yang akan dimuat ke 
truk pengankut. RA ini harus disertifikasi oleh pemerintah seperti halnya yang ada di moda 
angkutan udara. Jika truk memuat barang B3 maka RA harus memberi informasi ke pelabuhan 
dan pihak kapal dimana akan ada prosedur tersendiri untuk penanganannya seperti yang 
umumnya berlaku.  

Terdapat celah yang memungkinkan pengemudi truk menerima titipan barang muatan tanpa 
sepengetahuan EMKL. Aktivitas ini dimungkinkan dilakukan di tengah perjalanan pada saat 
truk bergerak dari tempat pemuatan di EMKL menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Adanya 
kegiatan proses stuffing atau pemuatan barang ke kendaraan pengangkut di tempat yang 
bukan tempat pemuatan dan tidak terkontrol oleh pihak EMKL. Kondisi ini rentan dengan 
penyusupan barang muatan berbahaya ataupun barang muatan terlarang yang seharusnya 
dilaporkan kepada petugas Syahbandar. Barang muatan sisipan tersebut biasanya tidak 
tercatat di dalam cargo manifest. Sementara itu kendaraan truk kemudian dapat langsung 
masuk ke kapal tanpa melalui pengecekan lebih lanjut.   

Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya belum memiliki fasilitas atau alat yang dapat membantu 
untuk memeriksa kesesuaian muatan pada truk dengan cargo manifest yang dilaporkan pihak 
EMKL. Disini terlihat pentingnya peranan dari regulator, pengelola pelabuhan, EMKL serta 
perusahaan pelayaran bersinergi dalam memberikan perhatian untuk memastikan kendaraan 
truk pengangkut barang muatan yang akan naik ke kapal ro-ro penumpang dalam kondisi yang 
aman. 
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III. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dari informasi dan data yang di dapat bahwa awal kebakaran yang 
terjadi pada Mutiara Sentosa I bermula dari salah satu bak truk.  

Dalam kejadian ini KNKT tidak dapat menentukan dengan pasti unsur panas yang memicu awal 
terjadinya kebakaran.  

 Faktor Kontribusi 

• Diduga kuat terdapat benda yang mudah terbakar berada dalam bak truk yang tidak 
dilaporkan sehingga tidak mendapat penanganan khusus seperti yang seharusnya. 

• Kurang cepatnya upaya pemadaman kebakaran yang terjadi pada geladak kendaraan 
tertutup dengan menggunakan sistem pemadaman tetap kapal, berkontribusi pada 
perkembangan kebakaran yang cepat sehingga menyulitkan upaya pemadaman dan 
akhirnya kebakaran gagal dipadamkan. 

 Temuan 

• Tidak ada fasilitas pendeteksi barang berbahaya maupun barang terlarang pada 
kendaraan pengangkut yang masuk ke area pelabuhan yang akan naik ke kapal ro-ro. 

• Pengikut yang ikut berlayar dan bekerja di atas kapal tidak termasuk di dalam sijil awak 
kapal maupun daftar penumpang. 

• Prosedur pemadaman kebakaran kapal tidak mencakup kebakaran yang terjadi pada 
geladak kendaraan. 

• Pengikut diatas kapal tidak disijil dalam daftar awak kapal dan juga tidak masuk dalam 
daftar penumpang menyebabkan manifes kapal tidak sesuai dengan dengan jumlah 
pelayar sebenarnya di atas kapal. 
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IV. REKOMENDASI 
Berdasarkan temuan dan faktor yang berkontribusi terhadap terbakarnya Mutiara Sentosa I, 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi merekomendasikan hal-hal berikut ini kepada para 
pihak terkait yang untuk selanjutnya dapat diterapkan sebagai upaya mencegah terjadinya 
kecelakaan yang serupa di masa mendatang. 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang Investigasi 
Kecelakaan Transportasi Pasal 47: 

(1) Operator, pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait lainnya wajib 
menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang tercantum dalam laporan akhir 
Investigasi Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3). 

(2) Operator, pabrikan sarana transportasi, dan pihak terkait lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi 
kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 

 Kementerian Perhubungan  

• Meninjau ulang PM 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan 
Diatas Kapal dengan mempertimbangkan aturan tentang tata cara pemeriksaan dan 
penanganan kendaraan dan muatannya. 

• Mengadakan dan mensertifikasi regulated agent (RA) untuk menangani dan 
memeriksa barang-barang yang akan dimuat ke truk pengangkut.   

• Membuat sistem yang standard tentang pendataan pelayar. 

 Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak 

• Memastikan penerapan PM 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan 
Kendaraan Diatas Kapal dilaksanakan baik di pelabuhan maupun di  kapal. 

• Memperketat pengawasan pada kendaraan barang yang mengangkut barang B3. 
• Mengharuskan perusahaan EMKL untuk membuat surat pernyataan kesesuaian isi 

muatan yang ditandatangani oleh pengirim barang. 

 PT PELINDO III Cabang Tanjung Perak 

• Menyediakan fasilitas untuk mendeteksi barang berbahaya pada kendaraan 
pengangkut yang menggunakan jasa angkutan kapal ro-ro.  

• Meningkatkan pengawasan untuk untuk tidak memperbolehkan proses stuffing di 
dalam area pelabuhan.  

 PT Atosim Lampung Pelayaran 

• Memperbaiki prosedur pemadaman kebakaran supaya disesuaikan dengan fire 
safety system yang ada di kapal. 





KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 

Mutiara Sentosa I, Timur perairan Pulau Masalembu, 19 Mei 2017 

54 

• Memperbaiki prosedur meninggalkan kapal supaya disesuaikan dengan 
perlengkapan keselamatan yang ada di kapal. 

• Memastikan jumlah pelayar (awak kapal, penumpang, dan pengikut) di atas kapal. 

 EMKL (TN EKSPRES, ALBA TRANS, AYU TRANS) 

• Memperbaiki pencatatan data muatan yang dimuat ke dalam truk serta memastikan 
jenis dan jumlah muatan diisi dalam surat pernyataan cargo manifest. 

• Membuat surat pernyataan kesesuaian isi muatan yang diisi dan ditandatangani oleh 
pengirim barang. 
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SUMBER INFORMASI 
Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya; 

UPP Masalembu; 

PT Atosim Lampung Pelayaran; 

Awak Kapal Mutiara Sentosa I; 

Penumpang Mutiara Sentosa I; 

EMKL (TN Ekspres, Alba Trans, Ayu Trans); 
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