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Kepada seluruh anggota yang mempekerjakan pelaut Filipina dan Indonesia 

The Untuk membantu mengurangi paparan Anggota mereka terhadap klaim Penyakit Kru, mayoritas 
Kelompok Klub P&I Internasional telah mengadopsi pemeriksaan kesehatan pra-kerja (Medisea) yang 
ditingkatkan bagi pelaut.  Pemeriksaan Kesehatan ini adalah untuk memenuhi dan mengikuti standar 
pemeriksaan Kesehatan yang sesuai dgn yang dipersyaratkan oleh Maritime labour Convention (MLC) 2006 
(Kewajiban pemeriksaan Kesehatan) dan pemeriksaan Kesehatan sesuai kriteria medis dari industry lain yang 
mungkin dilakukan bersamaan (umpamanya, OGUK), meskipun pemeriksaan digabungkan. Setiap kriteria 
pemeriksaan dan persyaratan akan  diberikan sertifikat terpisah yang dikeluarkan oleh klinik. 

Pada Kuartal ke-4 2017 Shipowner’s Club melakukan peninjauan penyakit yang diklaim telah ditanganinya 
selama masa lima tahun, 2012 hingga 2017. Jumlah rata-rata tahunan klaim penyakit selama masa ini lebih 
dari 350 klaim. Ini adalah angka yang cukup signifikan karena pelaut yang sehat secara fisik dan mental sangat 
penting untuk bisa bekerja dengan aman dan nyaman/ bahagia di atas kapal.  

Analisis  lebih  lanjut  dari  klaim  menunjukkan  bahwa,   masalah  terkait jantung  dan stroke menyumbang 
sebagian  besar klaim. Situasi tersebut diperberat oleh kebutuhan untuk memulangkan pasien-pasien ini dan 
kecemasan lainnya yang terkait dengan situasi yang mengancam jiwa yang timbul karena kerumitan yang 
terlibat karena pola perdagangan kapal mempengaruhi moral/semangat di atas kapal serta semua orang 
yang terlibat dalam proses tersebut serta menyebabkan peningkatan biaya klaim. Meskipun tidak setinggi 
jumlah klaim dari segi istilah keuangan, penyakit kanker, tekanan darah tinggi dan masalah ginjal 
menyumbang sebagian besar klaim yang diterima. 

Ketika menganalisis data selama masa tinjauan lima tahun, menjadi jelas bahwa banyak penyakit yang di 
diagnose adalah jenis yang akan bisa ditemukan dan terdeteksi jika Medisea dilakukan. Dan oleh karena itu, 
akan ada kemungkinan yang sangat baik banyak dari klaim ini dapat dihindari. Agak naif untuk mengatakan 
bahwa Medisea bisa mencegah semua klaim  penyakit penyakit ini, tetapi tidak ada keraguan jumlahnya akan 
berkurang  nyata.   

Dari   data lain1   Klub telah melihat, jumlah kegagalan pelaut yang melakukan  ePEME  adalah  rata-rata    4%,  
aman untuk mengasumsikan  bahwa mempertimbangkan  angka yang terlibat 4% ini merupakan  
penghematan  besar  dalam  klaim penyakit  yang dihindari. Selama berjalannya program ePEME, jumlah   
proses pemulangan/ repatriasi akibat penyakit yang dialami oleh Awak Kapal/pelaut yang telah menjalani 
ePEME hanya sedikit diatas 1%2  yang disebabkan oleh gejala penyakit atau indikasi yang tidak jelas pada saat 
medis.  Dari 21 jenis    penyakit yang telah menghasilkan klaim selama masa penelitian, 10 jenis adalah 
penyakit yang diselidiki selama pemeriksaan PEME adalah, 3 diantaranya (masalah jantung, Stroke dan 
Kanker) telah menghabiskan biaya klaim yang melebihi dua kali lipat biaya gabungan dari semua sisanya. 

Karena manfaat-manfaat ini, skema medis yang ditingkatkan menyatakan bahwa Klub telah mulai 
menerapkan "Skema Peningkatan Medis untuk Pelaut" (Medisea) untuk Anggotanya. Skema ini akan 
bertahap ke pelaut /wilayah dan jenis kapal yang menghasilkan jumlah klaim penyakit tertinggi dan peserta 
dalam skema direkomendasikan. Kami telah memulai program Medisea kami yang disesuaikan dengan pelaut 
Filipina dan Indonesia yang dipekerjakan oleh Anggota kami di Asia Tenggara sejak Februari 2019. 

Klub sangat menyadari perlunya  untuk  menghindari  membebani Anggota kami dengan biaya  operasi  dan 
asuransi yang lebih tinggi dan oleh karena itu Klub akan menanggung 50% dari biaya gabungan dari biaya 

 
1 Data yang disediakan oleh IG Clubs 

2 Data dari Klinik 

SKEMA PENINGKATAN MEDIS UNTUK (MEDISEA – EPEME) 
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pemeriksaan Kesehatan wajib yang disyaratkan oleh MLC dan Medisea. Ini secara luas setara dengan 
peningkatan biaya medis di atas dan di atas hukum medis. 

Medis Medisea akan berlaku selama 24 bulan dan harus dilakukan pada saat yang sama dengan pemeriksaan 
Kesehatan dari ILO.  Silakan lihat FAQ untuk rincian yang lebih lanjut. 

Karena pentingnya pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan skema Medisea dan perlunya pelaut 
untuk berpartisipasi, maka setiap klaim penyakit yang diterima setelah skema telah diterapkan skema 
Medisea tersebut di mana pelaut yang tidak melakukan Medisea (yang berlaku sesuai skema), pengurangan 
untuk klaim untuk klaim per insiden dan peningkatan lebih lanjut jika repatriasi membutuhkan evakuasi 
udara &/atau pengalihan yang melibatkan substitusi. Silakan hubungi Klub untuk detail lebih lanjut tentang 
pengurangan ini. 

Agar Klub dan Anggota dapat dijamin konsistensi dengan skema klub, maka Klub akan mengakreditasi klinik 
-klinik medis tempat pelaksaanaan pemeriksaan Kesehatan Pelaut tersebut, setelah diaudit dengan teliti oleh 
praktisi medis terlatih yang berpengalaman di bidang Medisea. Klinik  akan  diaudit  setiap  tahun.   Hanya  
klinik  yang terdaftar di list Klinik Klinik  Terakreditasi  Klub  yang harus digunakan.   

Klub telah memberi kepada masing-masing klinik terakreditasi dengan   Buku Pegangan Pemeriksa Medis 
yang disusun oleh Nigel Griffiths, Ketua The Marine Advisory Medical & Repatriation Service yang 
membantu Klub dengan skema tersebut. Buku pegangan ini  menyatakan apa yang ada dan tidak dapat 
diterima  secara  medis oleh Klub. Ini dikeluarkan murni untuk menghindari   keraguan dan  tidak  ada    
batasan yang luar biasa selain norma-norma medis. 

Oleh karena itu, skema Medisea bertujuan untuk mempromosikan derajat kesehatan dan kesejahteraan yang 
lebih tinggi bagi pelaut yang melakukan skema Medisea dan juga mengurangi paparan Anggota terhadap   
terhadap tuntutan kerugian yang dilaporkan kepada Klub dan Anggota yang termasuk dalam pengurangan 
klaim tetapi masih harus dibayar oleh Anggota. 

 

Club Contact Details: 

Email medisea@Shipownersclub.com 

Esther.Chong@Shipownersclub.com 

Hari.subramaniam@shipownersclub.com 

 

Tel +65 6593 0420 (Main Switchboard) 

+65 6593 0444 (Esther Chong) 

 

Website:    www.shipownersclub.com 

 

 

 

    
 

https://www.shipownersclub.com/medisea/

