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1. Apa yang dimaksudkan dengan Skema Pemeriksaan Kesehatan yang di Sempurnakan? 
 

Selama bertahun-tahun sebagian besar Klub P&I telah  menganjurkan skema pemeriksaan kesehatan 
yang memberi pemeriksaan kesehatan yang lebih umum daripada persyaratan pemeriksaan Kesehatan 
wajib yang disyaratkan oleh MLC dan pendahulunya yang harus dilakukan untuk mengatasi 
meningkatnya jumlah klaim sakit Awak kapal. Skema Pemeriksaan Kesehatan yang di sempurnakan ini 
memungkinan dalam satu kali pemeriksaan yang bersamaan seorang Pelaut/awak kapal boleh 
melaksanakan pemeriksaan Kesehatan sesuai standar yang diwajibkan (kriteria MLC) ditambah 
pemeriksaan tambahan yang di butuhkan oleh perusahaan/operator (seperti OGUK) hanya dalam satu 
kali kunjungan.   

 
Pada 2017 Shipowners’ Club telah melakukan tinjauan klaim penyakit Awak kapal yang telah ditangani 
selama periode lima tahun dan tampak jelas bahwa klaim sakit Awak kapal  menunjukan proporsi klaim 
yang sangat besar. Di temukan juga bahwa sebahagian dari klaim ini adalah akibat dari penyakit yang 
sudah ada sebelumnya yang gejalanya (awal atau sebaliknya) dan tidak ditemukan oleh pemeriksaan 
Kesehatan wajib. Oleh karena itu, sejalan dengan inisiatif kesehatan dan kesejahteraan Awak kapal, 
Manajer Klub memutuskan untuk menerapkan pemeriksaan Kesehatan yang disempurnakan bagi para 
Awak kapal Anggota yang menyertai Klub yang disebut Medisea. 
 
Klaim Cedera akibat kecelakaan Awak kapal adalah hal yang terpisah/ berlainan dan tidak termasuk dalam 
skema ini. 

 
2. Bagaimana skema ini diterapkan? 
 

Skema ini berlaku kepada semua Awak kapal Filipina dan Indonesia yang bekerja di kapal anggota Klub 
Shipowners’. 
 
Klub sangat menyarankan Anggota yang beroperasi dengan Awak kapal Filipina dan Indonesia di atas 
kapal mereka yang masuk untuk  menganut skema dan memastikan bahwa Awak kapal mereka 
melakukan skema untuk memaksimalkan manfaat perlindungan Awak kapal mereka dengan Klub. 
Sebagai penekankan dimana perlunya seluruh Awak kapal untuk berpartisipasi, maka setiap klaim 
penyakit yang diajukan untuk Awak kapal Filipina dan Indonesia di mana apabila tidak menjalankan 
pemeriksaan Kesehatan yang disempurnakan ini  sebagaimana yang telah berlaku, akan dikenakan 
jumlah pengurangan USD 5,000 untuk klaim tersebut dan jumlah pengurangan ini akan meningkat 
menjadi USD 25,000 dalam hal pemulangan awak kapal yang membutuhkan evakuasi udara/ atau 
pengalihan yang melibatkan biaya penggantian yang timbul dari kejadian yang sama. 

 
3. Apakah skema ini berlaku di seluruh dunia? 

 
Pada saat ini skema ini berlaku hanya untuk Anggota yang mempekerjakan Awak kapal Filipina dan 
Indonesia yang bertugas di atas kapal mereka. Diperkirakan bahwa skema tersebut akan segera 
diterapkan kepada semua Awak kapal  dari Malaysia juga. 
 
 

 

SKEMA PEMERIKSAAN KESEHATAN YANG 
DISEMPURNAKAN BAGI AWAK KAPAL (MEDISEA) - FAQS 
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4. Berapa biaya Pemeriksaan Medisea? 
 
Biaya pemeriksaan Medisea bervariasi dari satu negara ke negara lain dan oleh karena itu kami meminta 
Anda untuk menghubungi kami di medisea@shipownersclub.com untuk informasi lebih lanjut. 

Skema Klub Medisea telah diselaraskan dengan Pemeriksaan Kesehatan Wajib / Maritim Labour 
Convention untuk memiliki masa berlaku selama dua tahun dalam kasus normal.  

Agar tidak meningkatkan biaya operasi yang dikeluarkan oleh Anggota, Klub akan membayar 50% dari 
biaya keseluruhan pada saat pemeriksaan Kesehatan wajib. Sisanya lagi 50% adalah biaya tambahan yang 
akan ditanggung oleh Anggota atas peningkatan tes wajib yang dilakukan di atas biaya Medisea. 

 
5. Bagaimana pembayaran dilakukan? 

 
      Filipina 

Untuk memudahkan administrasi bagi semua pihak, kami telah meminta klinik untuk mengeluarkan satu 
tagihan untuk satu pemeriksaan Kesehatan kepada Anggota dan Klub dengan pernyataan bahwa masing-
masing bertanggung jawab atas 50% dari biaya yang disepakati Klub. Pembayaran kemudian dapat 
dilakukan oleh keduanya melalui transfer telegraf. 

 
      Indonesia 

Merupakan praktik yang lazim di Indonesia bagi Awak kapal untuk membayar biaya pemeriksaan 
Kesehatan (50%) pada saat pemeriksaan kecuali jika Anggota telah ada kesepakatan fasilitas kredit di 
Klinik. Maka penagihan akan dilakukan langsung ke member dengan 50% dari biaya yang disetujui oleh   
Klub, dan lagi sisa 50% akan ditagih ke Klub. 

Dalam semua kasus, kontribusi Klub akan berdasarkan pada catatan Anggota tetapi biaya tidak akan 
diperhitungkan apabila anggota kehilangan catatannya. 

 
 
6. Klinik mana yang harus digunakan? 

 
Hanya klinik yang diakreditasi oleh Klub di situs webnya untuk menjalankan program ini. Klinik ini telah 
diaudit oleh praktisi medis yang berkualifikasi dan peralatan mereka telah diuji dan disertifikasi dengan 
standar tertinggi. Kami telah menegosiasikan biaya standar dengan klinik. Jika mereka tidak 
menggunakan Klinik/ rumah sakit yang diakriditasi oleh klub, maka tiada jaminan standar atau biayanya. 
Jika klinik yang digunakan tidak diakreditasi oleh klub maka hasil pemeriksaan Kesehatan tidak akan 
dapat diterima, semua biaya akan ditanggung sendiri oleh Anggota dan setiap tuntutan penyakit Awak 
kapal selanjutnya adalah beresiko. 
 
Klub telah mencoba untuk mengambil pandangan yang seimbang pada lokasi Klinik yang telah 
diakreditasi tetapi jika masih kekurangan dan butuh penambahan untuk Klinik lain untuk dimasukkan 
maka kami tentu saja akan mempertimbangkan saranannya. 
 

7. Apakah gagal Medisea berarti gagal total? 
 
Belum tentu. Itu tergantung pada apa yang menurut kondisi pemeriksaan medis. Jika kondisinya dapat 
diobati, contohnya. Hipertensi (tekanan darah tinggi) pelaut bisa diresepkan obatan dan jika kondisinya 
sudah terkontrol maka sertifikat pas/ fit bisa diberi, dan subjek atas bisa melanjutkan pengobatan. 
 
Jika kondisinya lebih serius, maka pemeriksaannya akan gagal. 

mailto:medisea@shipownersclub.com
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Untuk kasus medis dinilai ambang, Klinik akan merujuk ke Konsultan Klub yang ditunjuk untuk 
pandangan mereka, tetapi semua kasus keputusan Klub akan bersifat final. 
 

8. Apakah Skema memiliki manfaat tersembunyi? 

Ya tentu saja!!!. Ada banyak contoh di mana Awak kapal mendapat perawatan medis ketika bekerja di 
atas kapal dan biayanya sering melebihi pagu yang di perbolehkan dan langsung  menjadi beban biaya 
kepada Anggota. Skema Medisea akan membantu Anggota menghindari biaya seperti itu. Perawatan 
gigi adalah contoh yang baik, kondisi yang sudah ada sebelumnya idealnya harus ditemukan oleh 
pemeriksaan dan Sertifikat tidak akan dikeluarkan sampai kondisinya berhasil di terapi sampai sembuh 
sesuai dengan pemeriksaan lanjutan oleh klinik terakreditasi. 

Awak kapal sendiri juga seharusnya merasa puas terhadap fasilitas Kesehatan Lengkap yang diberikan 
Majikan mereka, karena hal tersebut adalah hal yang sangat mahal bagi para awak kapal tersebut 
secara pribadi. 

 
9. Berapa biaya yang terkait dengan klaim penyakit kru? 
 

Klaim Penyakit Awak kapal dibayarkan atas dasar biaya perawatan/pengobatan medis yang sebenarnya 
dan dalam banyak kasus, kompensasi sebagaimana didefinisikan dalam kontrak kerja, yang nominalnya 
bisa jauh lebih besar daripada biaya medis. Tambahan lagi, jika diperlukan ada biaya pemulangan, 
perawatan lanjutan dan kehilangan upah dan sebagainya akibat sakit. 

 

10.  Mengapa ada peningkatan pengurangan biaya klaim atas ketidakpatuhan terhadap program? 

Peningkatan pengurangan biaya klaim akan diterapkan apabila ada klaim penyakit Awak kapal kepada 
mereka yang belum melaksanakan Medisea yang sah. 

Tujuan dari peningkatan pengurangan biaya klaim adalah untuk memastikan pemeriksaan Kesehatan 
dilakukan untuk memaksimalkan manfaat potensial dari skema. 

Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi dampak akibat dari kondisi medis yang sudah ada 
sebelumnya; walaupun tidak mungkin mengurangi klaim penyakit menjadi nol karena banyak 
penyakit tidak dapat diperkirakan bisa timbul seperti radang usus buntu. 

Proses pemulangan kru akibat sakit adalah sangat mahal dan biasanya adalah akibat penyakit yang 
sangat serius dan untuk kasus-kasus seperti ini di mana sertifikat Medisea yang valid tidak ada, maka 
kompensasi klaim akan dapat dikurangkan menjadi US$ 25.000, hal ini mencerminkan tingginya biaya 
repatriasi/ pemulangan karena kondisi medis. 

 

11. Bagaimana jika pelaut saya harus menjalani pemeriksaan Kesehatan dari  perusahaan seperti yang 
disyaratkan oleh OGUK atau Oil Major?  

       Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bersamaan/kombinasi antara pemeriksaan kesehatan Medisea 
Klub dengan pemeriksaan Kesehatan standart lain dari perusahaan bisa di laksanakan  di Klinik yang 
memiliki akreditasi  tersebut, di Filipina sertifikasi tersebut gratis. Namun Klinik Indonesia 
mengeluarkan biaya tetapi ini pada tingkat yang lebih rendah daripada jika  pemeriksaan Kesehatan 
perusahaan tersebut dilakukan secara terpisah. Silakan bertanya ke Medisea@shipownersclub.com 
atau hubungi Klinik secara langsung untuk biaya pemeriksaan kombinasi  tersebut. 
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12.  Andakah sertifikat Medisea dari Klinik / Rumah yang lain bisa diterima? 

        Tidak. Hanya sertfiikat yang dikeluarkan oleh klinik/rumah sakit yang telah diakreditasi oleh Klub uang 
akan diterima. Dengan car ini Klub dapat memastikan Medisea dilaksanakan dengan standar tertinggi 
dan harpa yang disepakati. 

 

13.  Bagaimana jika layanan klinik yang tidak terakreditasi oleh Klub lebih disukai? 

        Jika ada kebutuhan mendesak bagi anda untuk menggunakan klinik yang belum diakreditasi oleh klub 
maka silakan hubungi tim Klub Medisea memberitahu klinik mana yang ingin anda gunakan dan alasan 
untuk melakukannya. Kami kemudian akan meninjau permintaan anda.  

 

14.  Apakah Klub akan menerima sertifikat Medisea yang valid dari Klub lain? 

        Ya, selagi sertifikat yang dikeluarkan adalah berdasarkan skema Klub Internasional makai a akan berlaku 
selama masa tugas pelaut. 

 

15. Bagaimana jika Perusahaan saya memliki Skema Permeriksaan Kesehatan Pra-Kerja yang    
         disempurnakan sendiri? 

        Dalam kasus serperti itu, Klub dapat mengatur fasilitas Kesehatan tersebut untuk diaudit dan 
memberikan hasil yang memenuhi persyaratan kami sehingga kami dapat menerima fasilitas dan 
pemeriksaan kesehatannya. Silakan bertanya ke Medisea@shipownersclub.com atas kasus permintaan 
tersebut. 
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