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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 

Faktor yang berkontribusi adalah adalah setiap tindakan, kelalaian, peristiwa dan/atau 

kondisi, yang apabila dihilangkan, dihindari atau dikurangi, akan mengurangi kemungkinan 

kecelakaan atau kejadian terkait, atau mengurangi konsekuensi dari dampak kecelakaan 

atau kejadian, dimana identifikasi faktor pendukung tidak menunjukkan adanya kesalahan 

atau tanggung jawab administratif, sipil atau kriminal. 

Investigasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan 

cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif 

agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama. 

Rekomendasi Keselamatan adalah suatu usulan dari lembaga investigasi kecelakaan 

berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses investigasi, dengan tujuan untuk 

mencegah kecelakaan atau kejadian dan tanpa bermaksud untuk menciptakan tuduhan atau 

pertanggungjawaban atas sebuah kecelakaan atau kejadian. Selain berasal dari proses 

investigasi kecelakaan dan kejadian, rekomendasi keselamatan juga dapat dihasilkan dari 

berbagai sumber lain termasuk studi keselamatan. 

Tindakan Keselamatan adalah tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan 

oleh organisasi yang terlibat di kecelakaan pada saat penyelesaian laporan akhir yang 

bertujuan untuk memperbaiki suatu kondisi. 

 

APAR   : alat pemadam api ringan 

BKI   : Biro Klasifikasi Indonesia 

CO2   : carbon dioxide 

EGH   : exhaust gas heater 

MDO   : marine diesel oil 

MFO   : marine fuel oil 

SOLAS  : safety of life at sea 
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SINOPSIS 

Pada tanggal 8 Juni 2019 sekitar pukul 06.00 WITA, terjadi kebakaran di kamar mesin 

Mentari Selaras. Saat itu kapal sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Waingapu menuju 

Ende, Nusa Tenggara Timur. Kebakaran ditemukan di Lantai 2 dengan cepat menjalar ke 

Lantai 3 kamar mesin. Awak kapal berupaya memadamkan kebakaran di kamar mesin 

dengan menggunakan APAR. Satu unit kapal tunda dari Pelabuhan Waingapu datang 

membantu proses pemadaman. 

Kebakaran berhasil dipadamkan dan dilokalisir di kamar mesin. Tidak ada korban jiwa dalam 

kejadian ini. Kerusakan berat akibat kebakaran terlihat di Lantai 2 dan Lantai 3 kamar mesin. 

Seluruh muatan kapal dalam kondisi aman. Tidak ada pencemaran dari kejadian kebakaran 

ini. Mentari Selaras selanjutnya ditunda dan berlabuh di utara Pelabuhan Waingapu. 

Investigasi KNKT menemukan sumber kebakaran berasal dari kebocoran pada sambungan 

pipa saluran gas buang mesin induk yang selanjutnya membakar kelongsong pelindung 

saluran gas buang. Kelongsong tersebut terpapar panas dari gas buang mesin induk, 

kemudian meleleh dan menyala. Lelehan tersebut jatuh dari Lantai 3 dan menyebar di Lantai 

2. Lelehan kelongsong langsung memantik bahan mudah terbakar di sekitar tangki bahan 

bakar di Lantai 2. Tim Investigasi juga menemukan tidak berjalannya sistem manajemen 

keselamatan di kapal telah berkontribusi terhadap respons awal pemadaman oleh awak 

kapal. 

Terhadap  temuan-temuan  dalam  kejadian  kebakaran  di  kapal Mentari Selaras,  KNKT  

memberikan rekomendasi  untuk  mencegah  kecelakaan  yang  sama  di  masa  mendatang.  

Rekomendasi KNKT  kepada regulator agar memperhatikan temuan terkait pen keselamatan 

di katup tabung sistem CO2 di atas kapal, kepada badan klasifikasi agar meninjau ulang 

aturan desain penahan dan material kelongsong, dan kepada pemilik kapal  agar  meninjau 

ulang prosedur keselamatan dan desain konstruksi penahan di atas kapal.
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 INFORMASI FAKTUAL I.

I.1. KRONOLOGI KEJADIAN 

Pada tanggal 8 Juni 2019, Mentari Selaras selesai memuat 61 peti kemas dan 1 unit truk 

trailer di Pelabuhan Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Kapal direncanakan bertolak menuju 

Ende, Nusa tenggara Timur. 

Pukul 03.30 WITA 1 , Nakhoda meme     

rintahkan one hour notice (OHN) ke 

awak kapal jaga.  Pada saat itu 

terdapat 18 orang awak kapal 

termasuk Nakhoda berada di atas 

kapal. Seluruh awak mesin termasuk 

Kepala Kamar Mesin (KKM) bersiaga 

di kamar mesin untuk persiapan olah 

gerak. Sementara itu, di anjungan 

terdapat Nakhoda, Mualim Jaga, dan 

Juru Mudi Jaga.  

Suplai daya listrik di kapal saat itu 

menggunakan Generator set (Genset) 

Kiri yang terletak di geladak sekoci. 

Setelah awak mesin menyiapkan permesinan, kemudian dilakukan tes mesin induk maju dan 

mundur. Selanjutnya, mesin induk siap dijalankan.  

Pukul 04.35 WITA, mesin induk dinyalakan. Sekitar 20 menit kemudian, tali tambat kapal 

dilepas dan kapal mulai berolah gerak meninggalkan Pelabuhan Waingapu. Kapal melaju 

dengan kecepatan 6,7 knot2 dengan putaran mesin pada 320 rpm3. Kondisi cuaca pada saat 

itu cerah, angin bertiup dari arah tenggara, dan tinggi gelombang laut sekitar 0,5 m.  

Pukul 05.15 WITA, kapal dinyatakan full away dan posisi kapal sekitar 4 mil laut dari 

Pelabuhan Waingapu. Di kamar mesin, Masinis Jaga dan Juru Minyak Jaga sedang 

memeriksa kondisi permesinan. Sementara awak mesin lainnya yang tidak berdinas jaga 

meninggalkan kamar mesin, KKM tetap berada di kamar mesin. 

Sekitar pukul 05.30 WITA, Masinis Jaga dan Juru Minyak Jaga masih melakukan 

pemeriksaan kondisi permesinan, sedangkan KKM meninggalkan kamar mesin menuju ke 

buritan kapal. Tidak lama kemudian KKM masuk ke mess room dan sempat melihat area 

Lantai 3 kamar mesin melalui pintu kiri kamar mesin. KKM lalu menuju ke kamarnya untuk 

beristirahat. 

Pukul 06.00 WITA, Nakhoda turun dari anjungan ke geladak sekoci kanan. Sementara itu di 

kamar mesin, saat Juru Minyak Jaga berada di tangga kiri Lantai 1, Juru Minyak Jaga 

melihat api di area platform Lantai 3 yang jatuh ke Lantai 2. Juru Minyak Jaga langsung 

                                                

1
 Waktu Indonesia Bagian Tengah 

2 1 knot= 1,852 km/jam 

3
 Revolution per minute 

Gambar I-1: Lokasi Kejadian (diolah dengan Google Earth) 
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berteriak ―Kebakaran…‖ kepada Masinis Jaga yang sedang berada di Lantai 1 kanan. 

Masinis Jaga bergegas naik ke Lantai 2 dan melihat api jatuh dari platform Lantai 3 ke Lantai 

2 di depan tangki harian marine fuel oil (MFO). Api seketika membakar area di depan tangki 

harian MFO. Masinis Jaga langsung mengambil alat pemadam api ringan (APAR) jenis busa 

di dekatnya dan menyemprotkannya ke arah api. Juru Minyak Jaga juga mengambil APAR 

dan langsung menyemprotkannya hingga habis ke arah api. Api tiba-tiba membesar hingga 

mencapai ke tangga Lantai 2 menuju pintu kiri Lantai 3 kamar mesin. Saat itu Juru Minyak 

Jaga langsung meninggalkan kamar mesin melalui pintu kanan. Asap kebakaran mulai 

memenuhi kamar mesin. Masinis Jaga bergegas mematikan mesin induk lalu pergi 

meninggalkan kamar mesin melalui tangga kanan. 

Nakhoda yang sedang berada di geladak sekoci kanan terkejut melihat asap muncul dari 

jendela langit (skylight) kamar mesin. Beberapa saat kemudian Nakhoda melihat api besar 

mulai keluar dari jendela langit kamar mesin. Nakhoda langsung berteriak ‗Kebakaran…‘. 

Mualim Jaga di anjungan yang sedang mencatat posisi kapal di meja peta mendengar 

teriakan Nakhoda. Mualim Jaga sempat keluar dari anjungan dan melihat ke bagian 

belakang anjungan, setelah itu Mualim jaga bergegas mengaktifkan alarm kebakaran di 

anjungan. Nakhoda selanjutnya turun dari geladak sekoci menuju ke atas palka. KKM yang 

berada di kamarnya mendengar kejadian kebakaran dan langsung bergegas menuju geladak 

sekoci kiri untuk menyetop Genset Kiri. Kapal selanjutnya mengalami blackout dan hanyut ke 

barat. 

Awak kapal lainnya yang mendengar alarm kebakaran bergegas melakukan pemadaman 

dengan menggunakan APAR. Mereka menyemprot dari pintu kiri kamar mesin yang berada 

di dekat mess room. Saat APAR yang digunakan telah habis, awak kapal menimba air laut 

dengan menggunakan ember untuk memadamkan kebakaran.  

Sebagian awak kapal berkumpul di atas palka. Mualim II kemudian menghubungi Pelabuhan 

Waingapu dan menginformasikan perihal kebakaran Mentari Selaras. Setelah memastikan 

tidak terdapat orang di kamar mesin,  KKM mengaktifkan sistem CO2 untuk kamar mesin dari 

ruang panel kendali CO2. KKM membuka katup pilot silinder CO2 untuk kamar mesin dan 

katup pilot silinder CO2 untuk semua ruang muatan. 

Sekitar pukul 06.15 WITA, tim SAR dari Kantor SAR Waingapu tiba di lokasi kejadian yang 

berjarak sekitar 6 mil laut barat laut Pelabuhan Waingapu. Kantor Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu yang menerima informasi kebakaran Mentari Selaras, 

memerintahkan kapal tunda Prima Power 05 yang sedang berada di Pelabuhan Waingapu 

untuk membantu pemadaman. 

 

Gambar I-2: Kondisi Kapal Saat Kapal Tunda Tiba Membantu Pemadaman (sumber: Basarnas) 
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Pukul 08.15 WITA, kapal tunda Prima Power 05 tiba di lambung kanan Mentari Selaras. 

Proses pemadaman dilakukan awak kapal Mentari Selaras dengan menggunakan pakaian 

pemadam dan satu slang hidran dari Prima Power 05. 

Sekitar pukul 09.30 WITA, kebakaran berhasil dipadamkan. Awak kapal terus melakukan 

penyemprotan untuk pendinginan ke dinding kamar mesin sisi kiri. 

Sekitar pukul 10.15 WITA, Nakhoda meyakinkan bahwa api benar-benar padam. Mentari 

Selaras selanjutnya ditarik oleh Prima Power 05 ke arah Pelabuhan Waingapu. Di tengah 

perjalanan, tali tunda kapal ke Prima Power 05 selanjutnya dilepas dan Mentari Selaras 

mengapung-apung mendekati pantai. Nakhoda lalu memutuskan kapal berlabuh jangkar 5 

segel di sekitar 6 mil laut di utara Pelabuhan Waingapu. 

I.2. AKIBAT KECELAKAAN 

Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kebakaran yang terjadi di kamar mesin Mentari 

Selaras merusak area Lantai 2 dan area platform Lantai 3 kamar mesin. Area kiri Lantai 2 

kamar mesin merupakan area dengan kerusakan paling berat. Material kelongsong saluran 

gas buang mesin induk di sekitar exhaust gas heater (EGH) rusak terpapar panas. 

Kerusakan di bagian akomodasi kapal hanya di area sekitar pintu kanan dan kiri akses 

kamar mesin. Area tersebut terlihat sedikit terbakar. Sementara itu, kabin awak kapal hingga 

anjungan tidak terbakar.  

 

Gambar I-3: Area Platform Lantai 3 

 

Gambar I-4: Tangga Kiri Kamar Mesin 

 

Saluran gas buang 

mesin induk Tangki MFO 

Lantai 2 

Platform besi kisi-kisi 
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Gambar I-5: Area Kiri Lantai 2 Kamar Mesin 

 

Gambar I-6: Area Kanan Lantai 2 Kamar Mesin 

I.3. DATA KAPAL 

 Data Utama Kapal I.3.1.

Mentari Selaras eks Kannon Baru dengan nomor IMO 9488267 dan tanda panggil PMDD 

merupakan kapal pengangkut peti kemas (container ship) berbendera Indonesia. Kapal ini 

dibangun dengan konstruksi dasar baja di Wenling Yongli Shipyard, Tiongkok pada tahun 

2007.  

Mentari Selaras diklaskan pada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan tanda klas 

lambung  A100  P dan tanda klas mesin SM. BKI melakukan survey penerimaan kelas 

bangunan lama (existing ship) terhadap Mentari Selaras pada Maret 2007. 

Pada saat kejadian, kapal dimiliki dan dioperasikan oleh PT Mentari Surya Pradana (MSP). 

Kapal tersebut dibeli dari PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) pada tahun 2017 dengan 

nama Kannon Baru. PT SPIL sendiri mengoperasikan Kannon Baru sejak tahun 2007 hingga 

tahun 2017. 

Ukuran teknis kapal adalah sebagai berikut. 

Panjang Keseluruhan (length over all) : 95,90 m 

Lebar (breadth) : 15,20 m 

Tinggi (height) : 7,20 m 

Tonase kotor (gross tonnage) : 2.979 ton 

Tonase bersih (net tonnage) : 1.859 ton 

Lambung timbul tropis (tropical freeboard) : 1.564 mm 

 Rencana Umum I.3.2.

Bangunan atas (termasuk akomodasi) terletak di bagian buritan kapal. Dua ruang muatan 

berada di bagian depan bangunan atas. Kamar mesin terletak di bawah bangunan atas. 

Akses kamar mesin melalui pintu di kanan dan kiri di bagian dalam akomodasi. 

Akses kamar mesin sisi kanan berupa tangga langsung ke Lantai 2 kamar mesin, sedangkan 

akses sebelah kiri melewati platform area EGH mesin induk (selanjutnya disebut Lantai 3) 

Tangga kanan 
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yang juga dilengkapi sebuah tangga ke Lantai 2 kamar mesin. Lantai di area platform area 

EGH tersebut terbuat dari platform besi kisi-kisi.  

Tangki harian dan endap MFO terletak di area belakang kamar mesin di Lantai 2. Tangki-

tangki marine diesel oil (MDO) terletak di area kiri dan kanan kamar mesin yang juga berada 

di Lantai 2. Seluruh tangki-tangki bahan bakar tersebut dilengkapi katup tutup cepat (quick 

closing valve). Di area kiri Lantai 2 kamar mesin terdapat beberapa permesinan di antaranya 

Mesin Bantu No. 3, instalasi sistem bahan bakar mesin induk berupa pompa, saringan, 

pemanas listrik (electric heater), dan purifier. Di area kiri tersebut juga terdapat beberapa 

suku cadang mesin. 

Dua unit generator set terpasang di geladak sekoci kanan dan kiri. 

Di Lantai 1 kamar mesin terdapat Mesin Bantu No. 1 dan No. 2 serta pompa-pompa 

pendingin air laut dan minyak lumas mesin induk. 

Ruang CO2 terletak di buritan kanan kapal, sedangkan generator darurat dan pompa 

pemadam darurat terletak di haluan kapal. 

 Permesinan Kapal I.3.3.

Mesin induk kapal berupa satu unit mesin diesel 4 tak kerja tunggal merek WUXI model 

G8300ZC 16 B-1 dengan daya keluaran 2.400 hp4 pada putaran 525 rpm yang memutar 

sebuah baling-baling langkah tetap. Mesin ini dilengkapi sebuah turbocharger. Berdasarkan 

catatan data temperatur gas buang masing-masing silinder mesin induk, temperatur berada 

di kisaran 380—410 °C. Sedangkan temperatur gas buang di saluran gas buang setelah 

turbocharger tidak tercatat di dalam log book mesin sehingga tidak diketahui. 

Suplai daya listrik kapal dihasilkan dari tiga generator yang digerakkan oleh dua unit mesin 

bantu merek Yanmar tipe 6 KHL-STN dengan daya keluaran masing-masing 360 hp dan 

satu unit mesin bantu merek Mitsubishi model 8DC8. Pada saat kejadian Mesin Bantu No. 1 

dalam kondisi baik. Mesin Bantu No. 2 dan Mesin Bantu No. 3 sedang dalam perbaikan. 

Alternator Mesin Bantu No. 3 dikirim ke darat saat kapal di Surabaya pada akhir Mei 2019. 

Di atas kapal juga terdapat dua unit genset yang diletakkan di geladak sekoci kanan dan kiri. 

Genset Kiri digunakan untuk sumber daya listrik saat kapal olah gerak, sedangkan Genset 

Kanan digunakan sebagai sumber daya penerangan ketika kapal berlabuh. Pengisian bahan 

bakar masing-masing genset dilakukan oleh juru minyak jaga dengan menggunakan jeriken. 

Pada saat kejadian, suplai listrik di kapal dihasilkan dari Genset Kiri. 

Mesin induk Mentari Selaras menggunakan bahan bakar MDO dan MFO. MFO di kapal 

dipanaskan menggunakan thermal oil yang disirkulasikan melewati EGH yang 

memanfaatkan panas gas buang mesin induk. Temperatur MFO yang masuk ke dalam 

mesin >90 °C. Tangki harian dan sirkulasi bahan bakar MFO sebelum ke mesin induk juga 

dilengkapi dengan pemanas listrik. Dua unit MFO Purifier terpasang di kamar mesin, tetapi 

sudah lama tidak berfungsi. Pada saat kejadian, mesin induk masih menggunakan bahan 

bakar MDO. Masinis Jaga pada saat itu belum sempat mengganti bahan bakar mesin induk 

ke MFO. 

                                                
4
 Horse power = tenaga kuda. 
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Gambar I-7: Ilustrasi Posisi Flensa dan Besi Penahan 

Saluran gas buang mesin induk dan mesin bantu didesain melewati platform Lantai 3 hingga 

terus ke cerobong kapal. Saluran gas buang mesin induk di platform Lantai 3 ditahan oleh 

tiga pipa besi penahan (support) Ø 2,5 inci. Dua besi penahan sepanjang ±1,5 m dilas ke 

rangka lantai EGH di atas platform Lantai 3. Sedangkan satu besi penahan lainnya memiliki 

panjang sekitar 0,5 m dipasang di bagian atas dan dilas ke dinding kamar mesin. Saluran-

saluran gas buang tersebut dilindungi material penahan panas glasswool. Di bagian luar 

saluran gas buang tersebut dilindungi kelongsong (shield) dari seng dengan ketebalan 

material 0,7 mm. Pada tanggal 4 Juni 2019 ketika kapal di Pelabuhan Waingapu, awak 

mesin melakukan perbaikan saluran gas buang mesin induk yang retak dengan cara dilas. 

Titik retak berada di sisi dekat saluran gas buang keluar dari turbocharger. KNKT tidak 

berhasil memperoleh buku manual mesin induk dan saluran gas buang Mentari Selaras. 

 Informasi Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi I.3.4.

Kapal ini dilengkapi peralatan navigasi berupa Standard Magnetic Compass, dua unit radar, 

Automatic Identification System (AIS), peta, dan Global Positioning System (GPS). Untuk 

peralatan komunikasi kapal dilengkapi radio VHF. 

 Peralatan Keselamatan Kapal I.3.5.

Berdasarkan Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang yang diterbitkan oleh 

KSOP Parepare, Mentari Selaras dilengkapi dengan 2 unit sekoci di kiri dan kanan, 2 unit 

rakit penolong kembung, 10 pelampung penolong, dan 27 jaket penolong. 
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 Sistem Perlindungan dan Pemadam Kebakaran Kapal I.3.6.

Mentari Selaras dilengkapi APAR dan alat pemadam kebakaran hidran lengkap dengan 

slang dan nozel. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem CO2 pemadam api tetap untuk 

kamar mesin dan palka. Sistem hidran Mentari Selaras menggunakan sebuah pompa 

pemadam kebakaran yang dipasang di kamar mesin serta sebuah pompa pemadam darurat 

yang terpasang di haluan kapal. Pompa pemadam darurat berupa pompa sentrifugal 

berpenggerak motor listrik. Pada saat kejadian, pompa pemadam dan pompa pemadam 

darurat tidak sempat digunakan karena kapal mengalami blackout. 

Pemadam api tetap sistem CO2 di Mentari Selaras dilengkapi dengan 46 tabung CO2 ukuran 

45 kg yang disusun empat baris di ruang CO2. Katup tabung CO2 tersebut dilengkapi dengan 

mekanisme kaitan (linkage) yang ditahan oleh sebuah pen pengaman (safety pin). Pen 

pengaman di katup tabung CO2 berfungsi untuk mencegah mekanisme linkage dari 

pelepasan gas CO2 di dalam tabung secara tidak sengaja. Pen tersebut akan 

dipasang/digunakan ketika sedang dilakukan perawatan sistem CO2 di kapal atau ketika 

kegiatan pemindahan botol CO2 dari/ke kapal. Sistem ini diaktifkan dengan membuka katup 

di pilot silinder yang ada di dalam panel CO2 remote release station yang terletak di dekat 

pintu masuk ruang CO2. Gas CO2 dalam pilot silinder akan mendorong aktuator yang lalu 

mendorong linkage untuk membuka katup tabung CO2.  

 

Gambar I-8: Tabung CO2 Sistem Pemadam Api 

Tetap  

 

Gambar I-9: Pilot Silider di Dalam Panel Kendali 

 

Gambar I-10: Safety Pin Masih Terpasang di Katup 

Tabung CO2 

 

Gambar I-11: Aktuator Mendorong Linkage Namun 

Katup Masih Tertahan Safety Pin 

 

 
Tali kawat 

 Panel kendali 

Katup 

 

Safety pin 
 

Katup 

tabung CO2 

Aktuator 

Linkage 

Safety 

pin  

Katup 

tabung CO2 
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KNKT tidak memperoleh dokumen pengoperasian sistem CO2 Mentari Selaras, tetapi di 

pintu panel kendali terdapat petunjuk pengoperasian sistem CO2 untuk ke kamar mesin dan 

palka yang dibuat oleh KKM. Berikut petunjuk pengoperasian sistem CO2:  

Cara Pengoperasian CO2 Sistem Dalam kamar Mesin 

1. - Buka pintu kotak/box sehingga alarm kebakaran akan berbunyi 

 - matikan kipas peranginan dan blower di ruang mesin dan tempat boiler 

 - Matikan mesin dan boiler pompa bahan bakar 

2. Tutup katup keluar pada tangki FO, DO, dan LO tank di ruang mesin 

3. Pastikan tidak ada orang atau crew di ruang mesin 

4. Tutup semua ruang mesin yang terbuka dan pintu gang 

5.  - Buka katup pelepas, tarik pegangan untuk menjalankan silinder udara 

 - CO2 akan secara otomatis mendengungkan signal alarm selama 20—40 

detik. 

 - Kemudian lepaskan CO2 untuk memadamkan api. 

Pengoperasian di Dalam Ruang Muatan 

1. Yakinkan tidak ada orang di dalam ruang muatan. 

2. Tutup semua manhole pada ruang palka 

3. Buka katup pelepas untuk ruang muatan palka I dan II. 

4. Tarik keluar “RING” pada silinder pengatur untuk melepas CO2 secara manual. 

Pada saat Tim Investigasi memeriksa sistem tersebut, gas CO2 di dalam kedua pilot silinder 

telah habis karena telah diaktifkan awak kapal ketika upaya pemadaman. Beberapa aktuator 

terlihat mendorong linkage, tetapi masih tertahan oleh safety pin sehingga katup tabung CO2 

tidak terbuka.  

Di setiap baris tabung juga dilengkapi dengan tali kawat yang berfungsi sebagai aktivasi 

manual sistem CO2 tersebut. Tim Investigasi mencoba mengaktifkan salah satu tabung CO2 

secara manual setelah pen pengaman dilepas hal itu dilakukan untuk memeriksa kerja 

sistem CO2 secara manual. 

Berdasarkan sertifikat perlengkapan pemadam kebakaran, seluruh tabung CO2 sistem 

pemadam api tetap dan tabung-tabung APAR telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan 

oleh PT Melaty yang berkedudukan di Surabaya. Hasil pemeriksaan menyatakan tabung-

tabung CO2 dan APAR di Mentari Selaras dalam kondisi baik. Mentari Selaras juga 

memperoleh Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang yang diterbitkan oleh KSOP 

Parepare. 

Di atas kapal juga terdapat pakaian pemadam kebakaran dan breathing apparatus. Tangki-

tangki bahan bakar di kamar mesin juga dilengkapi dengan katup tutup cepat yang diaktifkan 

ketika keadaan darurat di kapal dengan menarik tali kawat pada panel di dinding kiri kamar 

mesin.  
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Udara kamar mesin disirkulasikan oleh dua unit blower. Namun tutup (flap) kedua blower 

tersebut tidak dapat dioperasikan karena roda tangan (hand wheel) flap telah terlepas. Di 

bagian atas kamar mesin terdapat jendela langit yang dapat ditutup dengan baik. 

  

Gambar I-12: Jendela langit dan blower kamar mesin 

 Kondisi kamar mesin I.3.7.

Hasil pemeriksaan pascakebakaran dan keterangan awak kapal, kondisi kamar mesin 

Mentari Selaras kotor akibat kegiatan perbaikan ketika kapal di Surabaya pada bulan Mei 

2019 dan selama pelayaran dari Surabaya ke Waingapu. Ketika kapal di Surabaya, terdapat 

pekerjaan overhaul Mesin Bantu No. 3 dengan melepas alternatornya. Awak mesin juga 

mengatakan pembersihan area Mesin Bantu No. 3 tidak dilakukan sehingga kemungkinan 

banyak terdapat ceceran minyak di lantai. 

 Kelongsong Saluran Gas Buang I.3.8.

Sebagai salah satu bagian di kapal yang memiliki permukaan dengan temperatur yang tinggi, 

saluran gas buang kapal selalu diisolasi dengan material penahan panas. Peraturan SOLAS 

Chapter II-2 Part B-Prevention Of Fire And Explosion dan aturan klasifikasi BKI Vol. 3 

Section 12 mengatur tentang perlindungan permukaan dengan temperatur tinggi. 

SOLAS: 

2.2.6 Protection of high temperature surfaces 

2.2.6.1 Surfaces with temperatures above 220 °C which may be impinged as a result 

of a fuel system failure shall be properly insulated. 

BKI: 

4. Insulation of piping and equipment with high surface temperatures 

4.1 All parts with surface temperatures above 220 °C, e.g. steam, thermal oil and 
exhaust gas lines, exhaust gas boilers and silencers, turbochargers etc., are to be 
effectively insulated with non-combustible materials. The insulation is to be such that 
oil or fuel cannot penetrate into the insulating material. 

Tim Investigasi tidak memperoleh catatan penggantian material kelongsong saluran gas 

buang mesin induk dan mesin bantu Mentari Selaras. PT MSP juga tidak melakukan 

penggantian kelongsong saluran gas buang mesin induk dan mesin bantu. Dalam 

pengoperasian suatu kapal, kelongsong saluran gas buang sangat jarang dilakukan 

pergantian sejak kapal dibangun di galangan.  

 

Roda 

tangan 

lepas 
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Berdasarkan data yang diperoleh Tim Investigasi, terdapat kapal lain yang merupakan 

sistership Mentari Selaras yaitu kapal peti kemas Derajat (IMO 9499773) yang dioperasikan 

PT SPIL dan diklaskan pada PT BKI. Kapal tersebut dibangun di galangan yang sama dan 

memiliki spesifikasi yang sama dengan Mentari Selaras.  

I.4. AWAK KAPAL 

Pada saat kejadian, Mentari Selaras diawaki oleh 18 awak kapal yang seluruhnya 

berkebangsaan Indonesia.       

Nakhoda memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat (ANT) II yang diterbitkan tahun 2016. Yang 

bersangkutan memulai karier kepelautannya tahun 1982 di berbagai jenis kapal. Yang 

bersangkutan mulai bergabung di PT MSP pada Agustus 2018 dan langsung ditempatkan di 

Mentari Selaras sebagai nakhoda. Yang bersangkutan sebelumnya tidak memiliki 

pengalaman bekerja di kapal jenis peti kemas. 

KKM memiliki sertifikat  Ahli Teknika Tingkat (ATT) III yang diterbitkan tahun 2016.  Yang 

bersangkutan memulai karier kepelautannya pada tahun 2000 dan memiliki pengalaman 

sekitar 6 tahun sebagai KKM. Yang bersangkutan bergabung dengan PT MSP pada Januari 

2019 dan langsung ditempatkan ke Mentari Selaras sebagai KKM. Pada tahun 2008, saat 

Mentari Selaras dimiliki perusahaan sebelumnya, yang bersangkutan ikut mengawaki kapal 

tersebut dari Cina untuk dibawa ke Indonesia. 

Masinis Jaga memiliki sertifikat ATT III yang diterbitkan pada tahun 2014. Yang 

bersangkutan memulai karier kepelautannya pada tahun 2014 di kapal kargo. Yang 

bersangkutan mulai bergabung dengan PT MSP pada bulan Mei 2019 dan langsung 

ditempatkan di Mentari Selaras sebagai Masinis I. Yang bersangkutan sebelumnya pernah 

memiliki pengalaman sebagai Masinis I selama 9 bulan. 

Juru Minyak jaga memiliki sertifikat Rating yang diterbitkan pada tahun 2015. Yang 

bersangkutan bergabung dengan PT MSP pada tahun 2018 dan langsung ditempatkan di 

Mentari Selaras sebagai juru minyak. Yang bersangkutan sebelumnya memiliki pengalaman 

sebagai juru minyak di kapal perikanan. 

I.5. MUATAN 

Mentari Selaras membawa 61 peti kemas yang hampir seluruhnya dimuat di dalam palka.  

I.6. INFORMASI CUACA 

Berdasarkan informasi dari Nakhoda dan Awak Kapal Mentari Selaras bahwa pada saat 

kejadian keadaan cuaca cerah, laut tenang, dan angin tenggara. 

I.7. MANAJEMEN KESELAMATAN  

Sertifikat Dokumen Kesesuaian Manajemen Keselamatan Kapal (DoC) dan Sertifikat 

Manajemen Keselamatan (SMC) kapal Mentari Selaras diterbitkan atas nama PT Mentari 

Sejati Perkasa. 

Tim Investigasi tidak mendapati dokumen catatan pelaksanaan pelatihan keselamatan di 

kapal. Berdasarkan keterangan awak kapal, pelatihan kebakaran di atas kapal belum pernah 

dilaksanakan.  
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Dokumen manual sistem manajemen keselamatan kapal yang ada di kapal diterbitkan pada 

tahun 2017 atas nama PT Mentari Sejati Perkasa. Namun, dokumen manual sistem 

manajemen keselamatan kapal yang dikirimkan ke KNKT atas nama PT MSP. Di dalam 

manual yang diperoleh KNKT tersebut diatur tentang kesiapan menghadapi keadaan darurat 

kebakaran dan pelatihan kebakaran pada Prosedur MSP - 06 – SH Kesiapan Menghadapi 

Keadaan Darurat pada poin 9 dan Prosedur MSP - 08 – SH Pelatihan di Kapal. 

I.8. KERUSAKAN AREA AWAL KEBAKARAN 

Juru Minyak Jaga merupakan orang pertama yang melihat awal kebakaran. Juru Minyak 

Jaga pada waktu itu melihat api di area platform Lantai 3. Masinis Jaga pada saat itu juga 

melihat api jatuh dari platform Lantai 3 ke Lantai 2. Api yang jatuh di Lantai 2 lalu membesar 

dan menjalar ke area tangga kiri kamar mesin. 

Konsentrasi tingkat kerusakan berat di platform Lantai 3 terlihat di sekitar sambungan 

saluran gas buang mesin induk. Sebagian besar material kelongsong pelindung saluran gas 

buang mesin induk di area platform tersebut rusak dengan kondisi meleleh. Beberapa suku 

cadang tak terpakai yang ditumpuk di pojok area platform tersebut juga ikut terbakar. Di 

bagian atas area platform di mana terdapat EGH, hanya sedikit material pelindung EGH 

yang meleleh terbakar. Sebagian kecil material kelongsong pelindung saluran gas buang 

mesin bantu di area platform Lantai 3 juga ikut meleleh. Sementara itu, kondisi kelongsong 

saluran gas buang mesin induk di atas area platform Lantai 3 hanya dilapisi jelaga hitam. 

Kelongsong pelindung dan glasswool di flensa saluran gas buang mesin induk di area 

platform Lantai 3 terlihat mengalami kerusakan berat. Lelehan kelongsong pelindung saluran 

gas buang di area platform banyak ditemui di kisi besi platform Lantai 3 hingga di Lantai 2.  

Pemeriksaan lebih detail di flensa tersebut menemukan sebagian besar paking flensa jenis 

wire mesh gasket sudah tidak ada. Adapun paking yang tersisa di flensa tersebut dalam 

kondisi utuh. 

Satu dari tiga penahan (support) saluran gas buang mesin induk di area platform Lantai 3 

patah di bagian las bracket di sisi dekat pipa saluran. 

Di bagian atas platform Lantai 3 terdapat jendela langit yang dalam kondisi terbuka dan 

berwarna hitam terbakar. 
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I.9. PENGUJIAN LABORATORIUM   

Tim Investigasi melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kelongsong saluran gas 

buang mesin induk Mentari Selaras yang diambil dari material kelongsong yang masih 

tersisa di dekat flensa saluran gas buang di area platform Lantai 3. Sampel kelongsong diuji 

 

Gambar I-13: Kondisi Sambungan Pipa (Flensa) 

Saluran Gas Buang Mesin Induk 

 

Gambar I-14: Paking Wire Mesh Gasket  Yang 

Tersisa di Flensa (Inzet kiri: Cahaya Lampu 

Tembus; kanan: Ilustrasi Sisa Paking) 

 

Gambar I-15: Kondisi Seng Pelindung Panas 

Saluran Gas Buang Mesin Induk di Area Platform 

Lantai 3 

 

Gambar I-16: Bracket Besi Penahan (Support) 

Saluran Gas Buang Mesin Induk yang Patah 

 

Gambar I-17: Kondisi Kelongsong Saluran Gas 

Buang Mesin Bantu di Area Platform Lantai 3 

 

Gambar I-18: Lelehan Material Kelongsong Saluran 

Gas Buang Mesin Induk yang Telah Membeku 
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di laboratorium Material Processing and Failure Analysis Departemen Teknik Metalurgi dan 

Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan metode pengujian komposisi kimia 

(chemical composition) dan simultaneous thermal analysis (STA).  

Adapun hasil pengujian komposisi kimia diketahui sebagai berikut. 

Tabel I-1: Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Bahan Al Based Standar ASTM E1251 

Metode Uji Optical Emission 

Spectroscopy 

Mesin Uji WAS Foundry Master 

 

Kode Sampel 
Si 

(%) 

Fe 

(%) 

Cu 

(%) 

Mn 

(%) 

Mg 

(%) 

Zn 

(%) 

Aluminium 

0.124 0.336 0.077 0.031 0.015 0.022 

Cr 

(%) 

Ni 

(%) 

Ti 

(%) 

Pb 

(%) 

Sn 

(%) 

Al 

(%) 

0.006 0.017 0.014 0.018 0.022 99.0 

Catatan: Singkatan nama unsur kimia 

Si: Silikon 

Fe: Besi 

Cu: Tembaga 

Mn: Mangan 

Mg: Magnesium 

Zn: Seng 

Cr: Krom 

Ini: Nikel 

Ti: Titanium 

Pb: Timbal 

Sn: Timah 

Al: Aluminium 

Hasil dari pengujian simultaneous thermal analysis adalah sebagai berikut: 

Tabel I-2: Hasil Pengujian STA 

Bahan Al Based Standar - 

Metode Uji Simultaneous Thermal 

Analysis 

Mesin Uji PerkinElmer STA 

6000 
 

Kode Sampel Rentang Temperatur 
Kecepatan 

Pemanasan 
Aliran Gas Nitrogen 

Aluminium 50 °C—750 °C 5.00 °C/min 20 ml/min 

Grafik Hasil 
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Melting Temperature: 657.05 °C 

Pengujian sampel kelongsong saluran gas buang mesin induk Mentari Selaras tidak 

dilakukan sampai dengan mengetahui ignition temperature material Aluminium. Namun 

berdasarkan literatur5, ignition temperature Aluminium sekitar 1000 °C. 

  

                                                
5 Kirk’s Fire Investigation, Fifth Edition, John D. DeHaan 
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 ANALISIS II.

Tujuan dari analisis adalah untuk menentukan faktor-faktor kontribusi dan kondisi-kondisi 

yang terjadi pada saat kecelakaan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi guna 

mencegah kejadian serupa di masa mendatang. 

Analisis dalam investigasi ini dilakukan terhadap: 

 Titik kebakaran dan penyebab kebakaran; 

 Desain penahan saluran gas buang; 

 Penanganan kebakaran di kapal; dan 

 Sistem manajemen keselamatan. 

II.1. KEBAKARAN 

 Penyebab Kebakaran II.1.1.

Pemeriksaan setelah kebakaran menemukan lelehan material kelongsong saluran gas 

buang mesin induk di sekitar Lantai 2 dan platform Lantai 3. Terdapat kemungkinan besar 

material kelongsong meleleh dan menyala karena terkena panas gas buang dari kebocoran 

di sambungan (flensa) pipa saluran gas buang mesin induk lalu jatuh ke Lantai 2. Sumber 

panas tinggi di sekitar area tersebut hanya berasal dari gas buang mesin induk yang sedang 

beroperasi pada saat kejadian. Lelehan material kelongsong yang menyala tersebut jatuh 

melewati besi kisi platform Lantai 3 dan menyebar ke Lantai 2 di area sekitar tangki MFO. Di 

besi kisi dan Lantai 2 banyak ditemukan lelehan material kelongsong.  

Kebakaran selanjutnya menjalar dan membesar karena di sekitar tangki MFO di Lantai 2 

terdapat bahan mudah terbakar yaitu ceceran minyak yang menyebabkan api membesar 

dengan cepat. 

Sumber oksigen yang berkontribusi pada perkembangan kebakaran berasal dari sirkulasi 

udara di bagian atas kamar mesin yaitu lubang blower dan jendela langit yang terbuka. 

 Kebocoran Gas Buang II.1.2.

Material kelongsong pelindung saluran gas buang mesin induk dapat meleleh dan menyala 

diakibatkan panas gas buang mesin induk yang keluar melalui celah antara sambungan 

(flensa) pipa saluran gas buang dan menembus material glasswool. Celah tersebut timbul 

karena sebagian paking di antara flensa sudah tidak ada. Pemeriksaan Tim Investigasi 

KNKT menunjukkan sebagian besar paking jenis wire mesh gasket tidak ada dan hanya 

tersisa sebagian kecil di sekeliling flensa. Tidak ada yang mengetahui perihal kondisi paking 

tersebut karena sebelumnya bagian tersebut terbungkus oleh material glasswool dan 

kelongsong pelindung. 

II.2. BESI PENAHAN SALURAN GAS BUANG 

Patahnya support di dekat sambungan saluran gas buang juga tidak diketahui oleh awak 

kapal sebab besi bracket yang patah tertutup kelongsong pelindung saluran gas buang 
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sehingga tidak terlihat dari luar. KNKT tidak menerima informasi terkait dengan perawatan 

maupun pemeriksaan terhadap besi penahan saluran gas buang tersebut. 

Dari tiga support yang menahan pipa saluran gas buang mesin induk, dua penahan berupa 

pipa besi berukuran panjang sekitar 1,5 m di mana salah satunya patah di bagian bracket 

yang menempel di saluran gas buang. Besi penahan yang patah tersebut dilas ke besi 

rangka platform EGH di atas Lantai 3. Pemeriksaan visual patahan besi bracket 

menunjukkan patah terjadi di area lasan. Desain besi penahan saluran gas buang dibuat 

dengan ukuran yang panjang sehingga besar kemungkinan mendapatkan getaran yang 

terus-menerus dari operasional permesinan dalam jangka waktu lama pada ujung 

sambungan las. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keretakan pada sambungan las. Pada 

frekuensi getaran tertentu, retakan dimaksud menerus hingga struktur mengalami patah.  

Patahnya salah satu besi penahan ini pula yang paling mungkin menyebabkan segmen 

saluran gas buang tidak lagi tertahan. Hal ini menyebabkan kekuatan penahan bertumpu 

pada segmen-segmen saluran gas buang yang titik terlemahnya ada di sambungan (flensa). 

Sambungan antarsegmen saluran gas buang yang tidak tertumpu (ditahan) menyebabkan 

adanya celah. 

Patahnya salah satu besi penahan saluran gas buang di area platform Lantai 3 dan kejadian 

retaknya pipa saluran tersebut di sisi dekat keluaran turbocharger yang diperbaiki pada 

tanggal 4 Juni 2019 kemungkinan mengindikasikan lemahnya fungsi besi penahan (support). 

Kondisi tersebut memungkinkan getaran kapal (termasuk mesin induk) mempengaruhi posisi 

dan kondisi flensa dan paking. Besi penahan semacam itu haruslah dibuat dengan ukuran 

sedemikian rupa dan dilas ke konstruksi kapal yang kokoh untuk menahan pipa saluran gas 

buang tidak bergetar ketika kapal beroperasi.  

Lebih jauh lagi, desain penahan (support) untuk pemasangan pipa diserahkan kepada pihak 

galangan karena desain besi penahan untuk pemasangan pipa tidak diatur dalam aturan 

klasifikasi. 

II.3. MATERIAL KELONGSONG  

Kelongsong pelindung saluran gas buang mesin induk dan mesin bantu di area platform 

Lantai 3 terlihat meleleh di beberapa bagian akibat panas. Berdasarkan hasil pemeriksaan 

material pelindung saluran gas buang di laboratorium, mayoritas komposisi kimia material 

tersebut adalah Aluminium (Al) dengan temperatur leleh (melting temperature) 657,05 °C. 

Tingkat kerusakan pada material kelongsong dapat menunjukkan tingkat keparahan api atau 

sumber panas pada saat itu6. Kelongsong aluminium di area flensa menerima panas gas 

buang yang bocor secara langsung dan terus menerus sehingga mengakibatkan material 

aluminium meleleh dan menyala. Lelehan material aluminium yang menyala tersebut lalu 

jatuh dan menjadi pemantik kebakaran. 

Tidak tersedia termometer di bagian saluran masuk dan keluar turbocharger mesin induk 

sehingga tidak diketahui temperatur gas buang yang keluar melewati cerobong. Namun 

berdasarkan data temperatur gas buang di sisi keluar dari silinder mesin induk mencapai 

380-410 °C. Temperatur gas buang di saluran gas buang akan lebih tinggi daripada 

temperatur gas buang yang keluar dari masing-masing silinder. Kondisi ini disebabkan 

                                                
6
 NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations 2004 Edition. 
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termometer di sisi keluar masing-masing silinder membaca temperatur yang tidak konstan 

(pengaruh buka tutup katup dan temperatur udara bilas). Sementara di saluran gas buang, 

temperaturnya relatif konstan dari panas gas buang yang seragam. 

Beberapa kelongsong aluminium baik kelongsong saluran gas buang mesin induk maupun 

mesin bantu yang berada cukup jauh dari sambungan (flensa) yang bocor juga mengalami 

kerusakan (meleleh) di beberapa area kecil. Area kecil kelongsong yang meleleh tersebut 

dimungkinkan akibat panas setelah kebakaran membesar. 

Dalam aturan SOLAS dan klasifikasi kapal tentang perlindungan kebakaran, belum ada           

aturan minimum temperatur leleh dan titik nyala serta jenis material kelongsong pembungkus 

saluran gas buang mesin. Aturan yang ada hanya mengatur tentang perlindungan 

permukaan panas (di atas 220 °C) terhadap bahan mudah terbakar dari luar seperti percikan 

minyak yang berfungsi untuk mencegah terpantiknya kebakaran. 

II.4. DETEKSI DAN PENANGANAN KEBAKARAN 

Sumber awal kebakaran yang berada di Lantai 3 tidak dapat terpantau dengan cepat karena 

ketika dinas jaga, awak mesin lebih sering berada di Lantai 1 dan 2 yang merupakan area 

mesin induk dan mesin bantu serta sistem pendukungnya. Sekitar 30 menit sebelum 

kebakaran, KKM sempat melihat ke area platform Lantai 3 dan belum terdapat kondisi yang 

abnormal. Pada saat itu, mungkin proses gas buang mesin induk yang bocor baru mulai 

membakar kelongsong seng pelindung sementara pengamatan KKM tidak memperhatikan 

area sambungan saluran gas buang mesin induk. 

Kerusakan pada struktur penahan saluran gas buang kemungkinan juga tidak selalu 

terpantau. Hal ini dikarenakan posisi penahan tertutup kelongsong pelindung saluran.  

Meskipun pada awal kebakaran awak mesin telah berupaya melakukan pemadaman 

kebakaran dengan menggunakan APAR, akan tetapi kebakaran dengan cepat menjalar dan 

membesar di Lantai 2 kamar mesin. Awak kapal tidak bisa menggunakan hidran dari pompa 

pemadam karena kapal dalam kondisi blackout. Meskipun tersedia generator darurat di 

haluan, awak kapal tidak menggunakannya. 

Langkah pemadaman terakhir yang tersedia di kapal saat itu adalah sistem pemadam api 

tetap kamar mesin. KKM memutuskan mengaktifkan sistem CO2 ke kamar mesin dan ruang 

muatan dengan membuka dua pilot silinder di panel kendali di ruang CO2 meskipun pada 

saat itu bukaan-bukaan kamar mesin belum ditutup. Pada akhirnya sistem tersebut tidak 

bekerja karena mekanisme katup di tabung CO2 tidak dapat terbuka. 

II.5. PENGOPERASIAN DAN PENGAWASAN SISTEM PEMADAM DI KAPAL 

Mekanisme katup di tabung CO2 tidak dapat terbuka seluruhnya dikarenakan pen pengaman 

masih terpasang di semua katup tabung. Pada saat pemeriksaan, Tim Investigasi berhasil 

mengaktifkan salah satu tabung CO2 secara manual setelah pen pengaman dilepas. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan mekanisme katup dan media CO2 di dalam tabung tersedia. 

Prosedur pengoperasian sistem CO2 yang terpampang di pintu panel kendali CO2 di ruang 

CO2  juga tidak menyebut untuk memperhatikan pen pengaman tersebut harus dilepas ketika 

sistem diaktifkan. 
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Mentari Selaras memiliki sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang dan sertifikat 

perawatan peralatan pemadam kebakaran. Roda tangan blower kamar mesin tidak berfungsi 

sehingga ventilasi udara ke kamar mesin tidak bisa ditutup. Begitu pun dengan pen 

keselamatan di botol CO2 masih terpasang. Pen tersebut seharusnya dilepas ketika kapal 

beroperasi. Pemilik kapal dan awak kapal juga tidak memahami bahwa pen pengaman 

tersebut harus dilepas ketika sistem CO2 akan diaktifkan.  

II.6. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 

 Pelatihan Kebakaran II.6.1.

Ketika terjadi kebakaran, awak kapal mematikan suplai listrik sehingga kapal blackout. 

Sementara itu, awak kapal tidak menyalakan generator darurat untuk mengoperasikan 

pompa pemadam kebakaran darurat yang digerakkan oleh motor listrik di haluan. Hal ini 

menyebabkan upaya pemadaman hanya menggunakan APAR dan air yang ditimba dari laut. 

Ketika mengaktifkan sistem CO2, jendela langit dan ventilasi kamar mesin dalam kondisi  

terbuka sehingga suplai udara ke kamar mesin tetap tersedia. Selain itu, meskipun telah 

dilakukan upaya untuk mengaktifkan sistem CO2, mekanisme katup di tabung CO2 juga tidak 

dapat terbuka karena terhalang oleh pen pengaman. KKM juga mengaktifkan sistem CO2 ke 

ruang muatan padahal kebakaran terjadi di kamar mesin. Tindakan-tindakan tersebut 

dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang pemadaman kebakaran di kapal termasuk 

operasi sistem CO2.  

Pelatihan pemadaman kebakaran yang tidak pernah dilaksanakan di atas kapal telah 

berkontribusi pada kegagalan upaya pemadaman termasuk pengoperasian sistem CO2 oleh 

awak kapal. Investigasi menemukan tindakan dan pemahaman awak kapal terhadap upaya 

pemadaman tidak sesuai dengan prosedur keadaan darurat kebakaran. 

 Kebersihan Kamar Mesin II.6.2.

Penjalaran dan perkembangan saat awal kebakaran relatif cepat karena ditunjang oleh 

tersedianya bahan mudah terbakar di Lantai 2. Salah satu sumber bahan bakar berasal dari 

ceceran bahan mudah terbakar di sekitar lantai sebelah kiri. Area tersebut dijadikan tempat 

meletakkan suku cadang dan komponen mesin induk dan Mesin Bantu No. 3 yang sedang 

dalam perbaikan.  

Sejak kapal di Surabaya pada akhir Mei dan dalam pelayaran hingga di Waingapu, awak 

mesin melakukan kegiatan overhaul dan perawatan di kamar mesin sehingga kemungkinan 

besar terdapat ceceran minyak di lantai kamar mesin. Ditambah lagi tidak terdapat kegiatan 

rutin pembersihan lantai kamar mesin oleh awak jaga mesin sejak bertolak dari Surabaya. 

 Manual SMK II.6.3.

KNKT menemukan beberapa ketidaksesuaian antara manual keselamatan dengan kondisi di 

kapal. Sistem pemadam tetap CO2 di atas kapal belum dimasukkan ke dalam manual di bab 

Prosedur Kesiapan Menghadapi Keadaan Darurat.  Padahal sistem CO2 merupakan sistem 

pemadam untuk kebakaran di kamar mesin dan ruang muatan. Pelatihan pemadam 

kebakaran belum secara baik disebutkan di dalam manual tersebut. Meskipun manual 

tersebut mengatur tentang operasi kapal, tetapi implementasi dari manual tersebut belum 

dijalankan sepenuhnya. 
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Temuan-temuan selama proses investigasi dan implementasi manajemen keselamatan di 

atas kapal menunjukkan lemahnya pengawasan manajemen di darat. Kondisi ini 

berkontribusi kepada pengoperasian kapal dengan risiko keselamatan yang tinggi. 
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 KESIMPULAN III.

III.1. TEMUAN 

Temuan  yang  didapat  selama proses  investigasi  bukan  dimaksudkan  untuk  

menyalahkan terhadap   organisasi   atau   individu.   Temuan   yang   disusun   dalam   

laporan   ini   adalah merupakan  hal-hal  yang  signifikan  yang  bersifat  positif  maupun  

negatif  yang  didapatkan selama  proses  investigasi.  Adapun temuan  selama  proses  

investigasi  adalah  sebagai berikut. 

1. Salah satu besi penahan (support) saluran gas buang mesin induk di area platform 
Lantai 3 ditemukan patah di bagian lasan. 

2. Sebagian besar paking flensa sambungan saluran gas buang mesin induk di area 
platform Lantai 3 tidak ada sehingga gas buang dapat keluar. 

3. Jenis lantai platform Lantai 3 berupa besi kisi menyebabkan lelehan api dapat 
menembus lantai dan jatuh ke lantai bawah. 

4. Hasil pengujian menunjukkan komposisi kimia utama kelongsong saluran gas buang 
adalah Aluminium (Al) dengan titik leleh (melting temperature) sekitar 657 °C. 

5. Dua besi penahan (support) saluran gas buang mesin induk di platform Lantai 3 berupa 
pipa besi panjang sehingga fungsi penahan tidak cukup kuat menahan getaran. 

6. Seluruh pen pengaman di tabung-tabung CO2 sistem pemadam api tetap di kapal masih 
terpasang. 

7. Prosedur pengoperasian sistem CO2 terpampang di pintu panel kendali CO2, tetapi 
belum menyebutkan untuk memperhatikan pen pengaman. 

8. Prosedur pengoperasian sistem CO2 tidak terdapat di dalam manual Prosedur Kesiapan 
Menghadapi Keadaan Darurat. 

9. Pemahaman terkait pen pengaman baik pihak kapal maupun otoritas yang terkait masih 
lemah. 

10. Penerbitan sertifikat keselamatan konstruksi dan sertifikat pemeriksaan peralatan 
pemadam belum memperhatikan pen pengaman. 

11. Sertifikat Dokumen Kesesuaian Manajemen Keselamatan Kapal (DoC) dan Sertifikat 
Manajemen Keselamatan kapal (SMC) diterbitkan atas nama PT Mentari Sejati Perkasa. 

12. Pelatihan keselamatan tidak pernah dilaksanakan di atas kapal sehingga berkontribusi 
terhadap respons awak kapal saat kebakaran terjadi. 

13. Kedua roda tangan blower kamar mesin tidak berfungsi sehingga ventilasi tidak bisa 
ditutup. 

III.2. FAKTOR KONTRIBUSI7 

1. Tersedianya sumber bahan bakar pembentuk kebakaran di Lantai 2 kamar mesin di 
sekitar tangki MFO. 

2. Adanya kegagalan kerja pada besi penahan (support) saluran gas buang. 

                                                
7 Faktor kontribusi adalah sesuatu yang mungkin menjadi penyebab kejadian. Dalam hal ini semua 

tindakan, kelalaian, kondisi atau keadaan yang jika dihilangkan atau dihindari maka kejadian dapat 

dicegah atau dampaknya dapat dikurangi. 
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3. Material kelongsong saluran gas buang mesin induk meleleh dan menyala terkena 
panas gas buang yang bocor secara langsung dan terus menerus. 

4. Pen pengaman di katup tabung CO2 (pemadam api tetap) masih terpasang sehingga 
mekanisme katup sistem CO2 tidak bekerja. 

5. Lemahnya manajemen keselamatan dari aspek kesiapan dan pemahaman awak kapal 
terhadap seluruh rangkaian prosedur pemadaman kebakaran di kapal.  
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 TINDAKAN KESELAMATAN IV.

Selama penyusunan laporan akhir investigasi kecelakaan ini PT Biro Klasifikasi Indonesia 

(Persero) telah menyampaikan beberapa poin improvement sebagai berikut: 

1. Melaksanakan diskusi lebih lanjut dengan KNKT untuk memperoleh data yang lebih 

komprehensif. 

2. Akan diberikan informasi pada sistem register kapal tersebut beserta kapal suspect 

sehingga para surveyor memberi perhatian khusus terhadap temuan dari investigasi ini. 

3. Akan dibuat surat edaran terkait item-item survey yang patut diberi perhatian khusus 

saat pelaksanaan survey periodik, sesuai dengan hasil nomor 1 di atas. 
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 REKOMENDASI V.

Dari hasil analisis dan kesimpulan di atas, KNKT merekomendasikan hal-hal berikut untuk 

mencegah terjadinya kejadian yang serupa di masa mendatang. Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, Pasal 47 

ayat 1 (satu) menyatakan bahwa pihak terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi 

keselamatan yang tercantum dalam laporan akhir investigasi kecelakaan transportasi. 

Selanjutnya pada ayat 2 (dua) dinyatakan bahwa setiap pihak yang diberi rekomendasi wajib 

melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada Ketua KNKT. 

Berdasarkan temuan, analisis dan kesimpulan investigasi, Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi menyusun rekomendasi keselamatan agar kecelakaan serupa tidak terjadi di 

kemudian hari kepada: 

V.1. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT 

1. Memastikan proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal memperhatikan pen 
keselamatan di kapal-kapal yang memiliki sistem CO2 pemadam api tetap yang 
dilengkapi mekanisme katup dengan pen keselamatan di katup tabung CO2 telah dilepas 
dan siap sedia digunakan. 

Selama  penyusunan  laporan  akhir  investigasi  kecelakaan  ini, KNKT  tidak  mendapatkan 

masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. 

Status: Open 

V.2. KSOP PAREPARE 

1. Memastikan pemilik kapal memperhatikan roda tangan blower  kamar mesin dan fungsi 
pen pengaman di tabung CO2 pemadam api tetap di kapal yang dilengkapi dengan 
mekanisme linkage sebelum penerbitan sertifikat keselamatan kapal. 

Selama  penyusunan  laporan  akhir  investigasi  kecelakaan  ini, KNKT  tidak  mendapatkan 

masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. 

Status: Open 

V.3. PT  BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) 

1. Meninjau kembali aturan klasifikasi dengan memperhatikan temuan KNKT terkait: 

a. desain besi penahan saluran gas buang; dan 

b. material kelongsong saluran gas buang. 

2. Melakukan peninjauan terhadap kondisi yang sama pada kapal dengan konstruksi dan 
material saluran gas buang sejenis Mentari Selaras. 

Terkait  rekomendasi  tersebut  di  atas,  PT  Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 

menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 

1. Dalam aturan IACS dan IMO. Adapun getaran yang ditimbulkan akibat dari tidak 
berfungsinya besi penahan saluran gas buang, secara teknis nilainya tidak signifikan 
sehingga badan klasifikasi hanya mengatur vibration yang ditimbulkan oleh sistem 
propulsinya, sebagai tindakan preventif IACS dan IMO telah mengatur pada aturan Fire 
Insulation Klas H. 
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2. Akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh surveyor yang mencakup perhatian 
khusus yang harus dilakukan saat pemeriksaan terhadap semua material dengan 
potensi panas tinggi beserta insulasinya dan akan dilakukan pemeriksaan yang lebih 
intensif dan mendalam saat pelaksanaan audit ISM. 

Status: Close 

V.4. PT MENTARI SURYA PRADANA 

1. Meninjau ulang dan memperbaiki dokumen Sistem Manajemen Keselamatan kapal 
secara keseluruhan serta memastikan implementasi dari manual tersebut dengan 
memperhatikan hal-hal berikut: 

a. memastikan awak kapal memahami fungsi pen pengaman di katup tabung CO2 

sistem pemadam api tetap; 

b. memastikan pelatihan keselamatan dilaksanakan di atas kapal; 

c. prosedur dan pelatihan pemadam kebakaran termasuk pengoperasian sistem CO2 
pemadam api tetap di kapal; 

d. prosedur kerja di kamar mesin untuk dapat memastikan kebersihan kamar mesin 
dari bahan-bahan mudah terbakar. 

2. Mengkaji ulang besi penahan (support) di kapal agar dibuat sedemikian rupa sehingga 
kuat menahan getaran kapal. 

Selama  penyusunan  laporan  akhir  investigasi  kecelakaan  ini, KNKT  tidak  mendapatkan 

masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. 

Status: Open 

V.5. PT MELATY  

1. Memastikan pemilik kapal memperhatikan fungsi pen pengaman di tabung CO2 
pemadam api tetap di kapal yang dilengkapi dengan mekanisme linkage sebelum 
penerbitan sertifikat perawatan perlengkapan pemadam di kapal. 

Selama  penyusunan  laporan  akhir  investigasi  kecelakaan  ini, KNKT  tidak  mendapatkan 

masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. 

Status: Open 
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DAFTAR PUSTAKA 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 

KSOP Waingapu; 

Pos SAR Waingapu; 

PT Mentari Surya Perdana; 

Awak kapal Mentari Selaras. 
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LAMPIRAN 

Tidak ada lampiran 
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