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Poin-poin di bawah ini diambil dari lampiran surat edaran dimana edaran yang terakhir mengandung 
cukup banyak informasi. Namun, silakan merujuk ke edaran atau Pertanyaan yang Sering Diajukan untuk 
mendapatkan lebih banyak rincian atau kejelasan pada masalah tertentu. 

▪ Selama periode 2012 hingga 2017 jumlah rata-rata klaim tahunan adalah sebanyak 350 setahun. 
 

▪ Proporsi biaya klaim tertinggi terkait dengan masalah jantung dan stroke. 
 

▪ Tinjauan jenis penyakit menunjukkan bahwa, kebanyakkan penyakit yang sudah ada sebelumnya 
dan telah bisa ditemukan/didiagnose sebelum menyertai kapal apabila Pemeriksaan Kesehatan Pra- 
Ketenagakerjaan (ePEME) telah dilakukan terlebih dahulu. 
 

▪ Data menunjukkan bahwa dari jumlah Awak kapal yang menjalani (ePEME), rata-rata kegagalan per 
tahun adalah 4% hal tersebut akan menyumbang penghematan biaya yang sangat signifikan bagi 
Anggota kita. 
 

▪ Dengan ini, Klub telah memutuskan untuk menerapkan Skema Perbaikian Pemeriksaan Kesehatan 
bagi Pelaut (Medisea- Epeme) yang merupakan platform untuk mempermudahkan peningkatan 
medis pra-kerja untuk Klub dan juga memfasilitasi Kesehatan dan kesejahteraan Mental Pelaut. 
 

▪ Pada saat ini skema ini berlaku untuk Anggota yang mempekerjakan pelaut asal Filipina dan 
Indonesia yang bertugas di atas kapal mereka. Diperkirakan bahwa skema tersebut akan diperluas 
untuk mencakup SEMUA pelaut Malaysia, India dan Ukraina juga pada waktunya. 
 

▪ Klub akan menangggung 50% dari biaya klinik untuk pemeriksaan Kesehatan sesuai Maritime 
labour Convention (MLC) dan MEDISEA agar Anggota tidak dikenai biaya tambahan. Kontribusi Klub 
ini secara luas sama dengan biaya tambahan di atas dan di atas biaya medis hukum wajib. 
 

▪  Apa pun klaim penyakit yang diterima setelah skema diterapkan di mana pelaut belum melakukan 
Medisea (jika berlaku sesuai skema), akan ada peningkatan pengurangan minimum untuk klaim per 
insiden dan peningkatan lebih lanjut jika terjadi pemulangan yang membutuhkan evakuasi udara & 
/ atau pengalihan yang melibatkan biaya substitusi yang timbul dari insiden yang sama. Silakan 
hubungi Klub untuk rincian lebih lanjut tentang pengurangan ini. 
 

▪ Medisea harus dilakukan di klinik yang diakui oleh Klub seperti yang tercantum di situs web kami. 
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