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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran data yang diteliti 

yang berhubungan dengan rumusan permasalahan dalam skripsi yang berjudul 

Pentingnya Saturday routine test rescue boat di MT. As Marine Mpat. Dalam 

bagian ini akan dijelaskan tentang keadaan yang sebenarnya yang terjadi di 

kapal. Sehingga dengan gambaran yang peneliti paparkan, pembaca mampu 

merasakan tentang semua hal yang terjadi selama peneliti melaksanakan 

penelitian. Peneliti melakukan penelitian di kapal yang bernama MT. As 

Marine Mpat dengan jenis kapal Oil Tanker sebagai objek penelitian. MT. As 

Marine Mpat adalah salah satu kapal milik PT. Citra Armada Nusantara yang 

di operatori oleh PT. Kapuas Armada Nusantara yang beralamat di jalan APL 

tower 33rd Fl. Unit T.7 Jl. Letjen S. Parman kav 28, Jakarta Barat. Berikut ini 

akan diuraikan mengenai data–data kapal selama penulis melaksanakan 

penelitian. 

1. ShipParticular 

Ship’s Name   : MT. AS MARINE MPAT 

Type    : Oil Tanker 

Flag / Call Sign  : Indonesia / JZQZ 

Port of Registry  : Pontianak, Indonesia 

Class    : BKI 

Year of Built   : 2013 
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Launching date  : 01 – 07 – 2013 

IMO No.   : 9717553 

Builder   : Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co, 

Ltd 

      Nantong, China 

GRT / NRT   : 2489 T / 1394 T 

DWT    : 3500 MT 

LOA / LBP   : 83.90 M / 79.0 M 

Breadth   : 18.00 M 

Moulded Depth  : 5.50 M 

Moulded Draft   : 4.30 M 

Speed    : 10 Knots 

Main Engine   : Quangchai Type 6230 ZC - 1 

      2 x 660 KW – 750 RPM 

Main Engine Consumption : 2 x 127 liters / hour 

Auxilary Engine (A/E)  : Cummins 2 x 115 KW – 1500 RPM 

Cargo Pump A/E  : Cummins 2 x 151 KW – 2328 RPM 

COT Capacity at 98%  : 3790.25 M3 

Slop Tank Capacity at 98% : 153.66 M3 

Fuel Oil Tank ( MGO ) 98% : 96.92 M3 

Cargo Pump / Capacity : 2 Pumps / @ 300 M3/Hour 

Owner    : PT. Citra Armada Nusantara 

Operator   : PT. Kapuas Armada Nusantara 
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2. Susunan Organisasi  

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap-

tiap bagian, yang berfungsi menjalankan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah struktur organisasi di 

MT. As Marine Mpat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi 

3. Crew list 

Selain data-data kapal dan struktur organisasi di atas, juga masih 

ada data-data para awak kapal di MT. As Marine Mpat atau yang biasa 

NAHKODA 

KEPALA 

KAMAR MESIN 

KOKI 

MASINIS II 

MASINIS III 

OILER 1 OILER 2 

BOSUN 

CADET 

OILER 3 AB 3 

MUALIM II 

MUALIM III 

MUALIM I 

AB 2 

 

AB 1 
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disebut Crew list. Jumlah crew di MT. As Marine Mpat adalah 16 orang 

termasuk Nakhoda. Berikut adalah daftar nama crew MT. As Marine Mpat 

: 

Tabel 4.1 

Crew List 

 

 

No Nama Jabatan Ijazah 

1 Capt. Hardi Achdiat Nakhoda  ANT-II 

2 Latipah Mualim I ANT-II 

3 Yuli Pramono Mualim II ANT-III 

4 Prio Sunendri Mualim III ANT-III 

5 Siswadi KKM ATT-I 

6 Joniansyah Masinis II ATT-II 

7 Andreas Pakpahan Masinis III ATT-III 

8 Very Senolinggi  Bosun  ABLE 

9 Bambang Rafika Juru Mudi ABLE 

10 Ujang Diki S. Juru Mudi ANT-V 

11 Aji Wijaya Juru Mudi ABLE 

12 Joni Rattealo Juru Minyak ABLE 

13 Hendarmono Marbun  Juru Minyak ABLE 

14 Alfred Juru Minyak ABLE 

15 Tusono Koki  RATINGS 

16 Isnain Septya Miftahudin Kadet Deck BST 
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B. Analisa Hasil Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan temuan-temuan penelitian 

yang berhubungan dengan rumusan permasalahan dalam skripsi ini. 

Permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini adalah rescue boat di MT. As 

Marine Mpat terdapat kerusakan akibat dari tidak diadakannya Saturday 

routine test rescue boat di MT. As Marine Mpat. Pentingnya sebuah 

pengecekan rutin mingguan (Weekly test) pada rescue boat berguna untuk 

merawat serta menjadikan monitoring untuk crew kapal bagaimana kondisi 

rescue boat saat ini. Mengingat penggunaan rescue boat yang tidak terjadwal 

atau sewaktu-waktu diperlukan guna menolong orang yang jatuh ke laut (Man 

Over Board). Permasalahan tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor peralatan, prosedur, cuaca dan sumber daya manusia. 

Dalam penelitian ini metode fishbone analysis digunakan untuk menjabarkan 

kendala-kendala yang terjadi. Setelah kendala atau permasalahan ditemukan, 

permasalahan tersebut kemudian diprioritaskan menggunakan metode USG 

(Urgency, Seriousness, Growth) dalam suatu masalah yang peneliti 

identifikasi saat melakukan penelitian. Berikut adalah gambar diagram 

fishbone analysis. 
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Gambar 4. 2 

Diagram fishbone analysis 

 

Dari analisis yang digunakan pada diagram fishbone analysis diatas penulis 

akan mencoba memperjelas dengan menggunakan tabel, dimana isi dari tabel 

hanya mengambil secara garis besar sebab akibat dari permasalahan yang ada 

pada diagram fishbone analysis. Dibawah ini tabel yang di maksud untuk 

memperjelas hasil analisis dari diagram fishbone di atas 

 

Tabel 4. 2 Garis besar isi permasalahan dalam  

Diagram fishbone analysis 
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Faktor yang Diamati Masalah yang Terjadi 

1. Machine / mesin a. Accu yang rusak atau tidak 

layak pakai 

b. Remote dan manual handle 

rescue boat 

1) Remote yang rusak dapat 

memakan banyak waktu 

untuk menurunkan rescue 

boat, karena harus dengan 

cara manual 

2) Manual handle yang jarang 

digunakan akan 

menyebabkan banyaknya 

karat serta terjadi tumpukan 

cat yang bisa menghambat 

manual handle untuk 

bergerak 

2. Procedure / prosedur a. Perawatan injector         : 

Masalah dengan bahan bakar 

yang macet karena injector yang 

mampet karena salahnya 

prosedur 

b. Pelaksanaan perawatan yang 
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Faktor yang Diamati Masalah yang Terjadi 

hanya formalitas saja 

3. Weather / cuaca a. Curah hujan dan panas 

1) Dalam kondisi cuaca yang 

terus berganti dapat merusak 

bahan dari rescue boat 

contohnya saja wire 

4. Man / manusia  a. Kurangnya pemahaman akibat 

kurangnya safety meeting serta 

himbauan dari officer 

b. Kurangnya kesadaran membuat 

crew jadi malas karena sudah 

terbiasa jarang melakukan 

perawatan 

 

Penjabaran faktor-faktor penyebab masalah yang timbul akibat tidak 

dilaksanakanya Saturday routine test rescue boat di kapal 

1). Machine (Faktor Peralatan) 

Salah satu penyebab terjadinya masalah jika Saturday routine 

test rescue boat tidak dilaksanakan adalah kendala dengan mesin. 

Faktor peralatan atau mesin yang kurang memadahi dan kondisi yang 

sudah tidak semestinya bahkan sudah tidak layak akibat tidak 

diadakannya pengecekan menjadi penyebab terjadinya permasalahan 
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pada rescue boat. Berikut adalah berbagai faktor peralatan yang yang 

menjadi akibat tidak dilaksanakannya Saturday routine test rescue 

boat antara lain :  

a). Pengapian awal oleh accu 

Di sisi lain penulis juga melakukan wawancara dengan 

Responden V (Masinis II) masalah yang menyangkut dengan 

pengapian awal yaitu 

“Accu jadi komponen yang sangat penting untuk pengapian 

awal jika accu sudah tidak bisa digunakan untuk menyala 

pun kesusahan. Sedangkan accu yang ada pada rescue boat 

sekarang sudah tidak layak pakai dalam artian sudah tidak 

bisa di charge lagi, kita sebagai crew kapal yang akan 

melaksanakan perawatan tidak bisa apa-apa karena bahan 

pun tidak ada dan permintaan sudah dikirim namun barang 

tak kunjung datang”. 

 

Dari hasil wawancara dengan Responden V (Masinis II), 

Responden V mengatakan bahwa sangat pentingnya accu untuk 

pengapian awal pada rescue boat di MT. As Marine Mpat. Namun 

karena sudah tidak layaknya accu pada rescue boat mengakibatkan 

pelaksanaan routine test tidak terlaksana, tidak tepat waktunya 

barang pendukung untuk perawatan pada rescue boat menjadi 

kendala utama. Permintaan barang yang sudah terus menerus di 

minta mengingat penggunaan rescue boat yang tidak terjadwal bisa 

saja sewaktu-waktu digunakan. Jika pada saat rescue boat di 

perlukan namun rescue boat tidak siap maka hal tersebut bisa 
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menjadi masalah dan juga bisa di kategorikan menjadi masalah 

yang serius. 

b). Remote dan manual handle rescue boat 

Remote serta manual handle pada rescue boat merupakan 

salah satu alat yang penting sebagaimana dengan peraturan 

penurunan rescue boat yang harus diturunkan dengan cepat agar 

dapat menolong crew/korban yang jatuh ke laut (Man Over Board) 

dan perlu dengan cepat mendapat pertolongan medis. Jika kondisi 

remote dan manual handle rescue boat tidak baik maka akan 

menghambat kerja dari proses penurunan rescue boat dan sangat 

mungkin korban atau crew yang sedang berada di laut tidak dapat 

diselamatkan. Menurut Responden II (Mualim I) rusaknya remote 

dan manual handle rescue boat  ini disebabkan oleh 

“Rusaknya remote dan manual handle rescue boat ini 

disebabkan karena kurangnya perawatan, contohnya jika 

pada waktu hujan harusnya remote itu di tutup bukan di 

biarkan begitu saja sampai jadi error dan tidak bisa 

digunakan lagi”. 

Dari hasil wawancara dengan Responden II (Mualim I), 

Responden mengatakan harus adanya perhatian dan perawatan 

terhadap remote rescue boat karena jika tidak ada kepedulian pada 

remote tersebut akan mengakibatkan rusaknya remote yang juga 

akan mengganggu kerja dari proses penurunan rescue boat. Faktor 

lain penyebab rusaknya remote dan manual handle rescue boat 

diungkapkan oleh Responden VI (Bosun) yaitu 
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“Remote rescue boat yang ada memang sudah rusak dan 

perlu di perbaiki, jadi untuk penurunan rescue boat ya 

harus dengan cara manual menggunakan manual handle. 

Untuk masalah manual handle yang macet itu karena 

tertumpuk cat, jika pelaksanaan drill rutin dilaksanakan 

maka manual handle sering digunakan dan tidak akan 

tertumpuk cat seperti itu. Tetapi karena drill jarang sekali 

dilaksanakan akibatnya manual handle pun tertumpuk cat 

yang sudah sangat tebal ”. 
 

Responden VI mengatakan karena sangat jarangnya 

penggunaan manual handle rescue boat mengakibatkan macetnya 

manual handle rescue boat. Tumpukan cat yang sudah sangat tebal 

membuat macet atau susahnya proses penurunan rescue boat, 

padahal pada aturan penurunan rescue boat harus dilakukan 

dengan cepat karena harus segera digunakan untuk menyelamatkan 

orang yang jatuh ke laut (Man Over Board) jika proses penurunan 

rescue boat lama maka akan berbahaya bagi korban yang sedang 

berada di dalam air tersebut, bahkan mungkin akan menelan 

korban jiwa. Nakhoda sebagai Responden I pada penelitian ini 

mengungkapkan bahwa, 

“Beratnya mengayuh manual handle rescue boat yang 

tertumpuk oleh cat yang tebal, jika ini sering digunakan 

maka tidak akan jadi seberat ini. Terlebih jika remote tidak 

rusak maka akan lebih mempercepat kerja dan tidak 

membuang banyak waktu serta tenaga, dan jika dibutuhkan 

sewaktu-waktu juga tidak akan kesusahan untuk 

menurunkan rescue boat dan menaikannya kembali”  

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan 

pentingnya sebuah remote dan manual handle rescue boat. Jika 

keduanya mengalami kendala maka akan menghambat proses 
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evakuasi korban yang ada di dalam laut atau orang yang jatuh ke 

laut (Man Over Board).   

2). Procedure (Faktor Prosedur) 

a). Injector test 

Pada saat penulis melakukan praktek berlayar di MT. As 

Marine Mpat, penulis melakukan wawancara kepada beberapa 

pihak yang terkait dalam pembahasan ini salah satunya yaitu 

melakukan wawancara dengan Masinis II. Dari  hasil wawancara 

yang dilakukan kepada Responden V (Masinis II) penyebab 

terjadinya masalah dengan pengapian awal yaitu 

“Masalah yang terkait dengan pengapian awal banyak 

sekali, salah satunya adalah masalah dengan bahan bakar 

dari rescue boat yang macet karena mampetnya injector, 

disebabkan filter yang kotor sehingga kotoran masuk dan 

menumpuk di injector. Kotoran yang terus menumpuk di 

filter akan masuk ke dalam injector dan akan membuat 

macetnya bahan bakar. Dan yang kedua adalah masalah 

dengan accu yang sudak tidak layak pakai, kurangnya 

bahan yang datang untuk perawatan jadi faktor utamannya. 

Permintaan barang yang sudah menumpuk dan proses yang 

lama juga menghambat kinerja crew kapal yang akan 

melaksanakan perawatan pada rescue boat”  

 

Dilihat dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa 

penyebab dari kurangnya perawatan dan pengecekan pada rescue 

boat adalah karena kurangnya dukungan kantor untuk mengirim 

bahan yang diminta, masalah lain adalah bahan bakar yang macet 
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karena injector yang mampet. Akibat tidak dilaksanakannya 

perawatan adalah kotoran dalam injector menumpuk sehingga 

menutup aliran bahan bakar. Dan menurut Responden IV (Kepala 

Kamar Mesin) mengatakan bahwa 

“Tidak adanya perawatan yang rutin oleh masinis II dan III 

menjadi penyebab mampetnya injector dan rusaknya accu 

karena sudah tidak dapat menyimpan tegangan lagi. jika 

pengecekan injector (injector test) dan perawatan accu 

seperti di charge dan dilakukan secara rutin maka masalah 

seperti itu tidak akan terjadi terlebih jika perawatan 

dilakukan dengan baik dan benar”. 

Responden IV mengatakan bahwa penyebab dari masalah 

macetnya bahan bakar akibat mampetnya injector adalah tidak 

adanya perawatan berkala oleh masinis II dan masinis III. Dari 

hasil dua wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

tidak adanya perawatan yang dilakukan membuat kotoran yang ada 

pada bahan bakar menumpuk pada filter dan akhirnya masuk ke 

dalam injector terus menerus menumpuk mengakibatkan 

mampetnya aliran bahan bakar. Padahal pengecekan filter 

sangatlah penting jika filter sudah sangat kotor maka kotoran akan 

terus menempel dan akan susah untuk di bersihkan akibatnya filter 

harus diganti dengan yang baru, jika filter tidak diganti dengan 

yang baru maka akan terus menerus mengganggu kerja dari 

injector. Jika itu berlangsung terus menerus bukan tidak mungkin 

masalah ini akan berlanjut dan berkembang menjadi lebih serius. 
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b). Prosedur yang hanya formalitas  

Prosedur perawatan rescue boat adalah suatu prosedur yang 

mengatur tentang bagaimana anak buah kapal harus melakukan 

penanganan atau perawatan terhadap rescue boat yang ada di 

kapal. Tujuan dilakukannya sebuah perawatan rescue boat adalah 

jika terjadi suatu kerusakan agar dapat segera di atasi, jika 

sewaktu-waktu rescue boat diperlukan tidak terjadi kendala dengan 

rescue boat karena kurangnya perawatan atau tidak benarnya 

pengecekan serta perawatan terhadap rescue boat. Setelah 

dilakukan wawancara dengan Responden II (mualim I) penyebab 

kurangnya pengetahuan awak kapal terutama rating tentang 

prosedur perawatan yaitu,  

“Kurangnya pengetahuan tentang prosedur-prosedur 

tersebut disebabkan karena kurang pedulinya para awak 

kapal terhadap lingkungan sekitar, selain itu kurang 

pengetahuan akan prosedur tersebut, atau bisa disebut 

dengan kata lain yaitu para awak kapal disini terlalu 

menyepelekan dengan hal-hal yang seharusnya bersifat 

penting. Masalah kecil yang terjadi dan di anggap tidak 

penting bisa menyebabkan permasalahan tersebut 

berkembang, semakin besar dan akhirnya menjadikan 

sebuah masalah tersebut menjadi masalah besar dan perlu 

perhatian khusus”. 

 

Tidak pedulinya awak kapal terhadap prosedur-prosedur 

yang ada tersebut menjadi faktor penyebab kurangnya pengetahuan 

awak kapal tentang prosedur perawatan rescue boat menurut 

Responden II (Mualim I). Sedangkan disisi lain penulis 
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menanyakan kepada Responden III (Mualim II) tentang kurangnya 

pengetahuan awak kapal terutama rating tentang prosedur 

perawatan serta pengecekan rescue boat yaitu, 

“Kurangnya pengetahuan awak kapal terutama rating 

tentang prosedur perawatan rescue boat itu biasanya karena 

mereka bekerja hanya berdasarkan biasanya, jika sebuah 

pengecekan yang biasanya hanya dilakukan setahun sekali 

maka jika dilakukan seminggu sekali atau weekly test tidak 

akan membuat mereka bekerja sebelum ada perintah 

langsung dari atasan. Disini chief officer sebagai kepala 

kerja crew deck harus bisa memberi pengertian, arahan agar 

mereka mengerti akan pentingnya sebuah pengecekan rutin 

tiap minggu atau Weekly test rescue boat”.  

 

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Responden III 

yang mengungkapkan faktor dari kurangnya pengetahuan awak 

kapal terutama rating tentang prosedur perawatan rescue boat yaitu 

faktor kebiasaan yang ada di kapal dan kurangnya arahan atau 

himbauan dari seorang pemimpin. Sedangkan menurut pengamatan 

yang dilakukan penulis selama praktek berlayar di MT. As Marine 

Mpat perawatan yang dilakukan oleh crew kapal biasanya bosun 

dan juru mudi dilakukan hanya sekedarnya dan tanpa ada hasil 

perawatan yang berarti dalam arti dilakukan kecurangan oleh anak 

buah kapal yang melakukan perawatan. Pada saat pengecekan 

tersebut biasanya tidak dilakukan pengecekan dan langsung 

menulis di daftar pengecekan tanpa memastikan tidak terjadi 

masalah. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan 

Responden IV (Kepala Kamar Mesin) tentang prosedur perawatan 
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mesin pada rescue boat yang sudah dilakukan di MT. As Marine 

Mpat, dan Responden mengatakan bahwa 

“Prosedur yang harus dilakukan masih jauh dari kata benar, 

sebagai contoh tidak dilakukannya injector test yang 

mengakibatkan kotornya filter dan akhirnya kotoran itu 

masuk ke dalam aliran bahan bakar dan membuat aliran 

bahan bakar menjadi macet serta pengisian daya accu saja 

yang tidak terjadwal yang dapat menyebabkan accu drop 

dan rusak. Rusaknya accu membuat accu tidak dapat lagi 

digunakan untuk menyimpan daya tegang lagi”.     

 

Prosedur yang salah akan membuat perawatan yang 

dilakukan pada rescue boat tidak akan sempurna dan rescue boat 

akan terus mengalami kerusakan yang semakin lama akan semakin 

besar kerusakan yang akan ditimbulkan.  

 

3). Weather (Faktor Cuaca) 

Curah hujan yang tinggi dan panas yang terus menerus dan 

kondisi seperti ini yang terus terjadi berulang-ulang menyebabkan 

peluang terjadinya kerusakan pada alat komponen maupun pada rescue 

boat. Kondisi cuaca yang ekstrim dapat membuat beberapa bagian dari 

rescue boat rusak atau mengalami gangguan. Akibat dari faktor cuaca 

yang ekstrim dapat mengakibatkan karat yang sangat berbahaya bagi 

suatu komponen besi karena jika karat tersebut tidak segera di atasi 

akan menyebabkan sistem kerja barang yang rusak, Maka Responden 

II (Mualim I) menyatakan bahwa,  

“Rusaknya bagian atau komponen ini disebabkan karena 

kurangnya perawatan dan perhatian dari crew kapal, contohnya 
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jika pada waktu hujan harusnya itu di tutup bukan di biarkan 

begitu saja sampai jadi error dan tidak bisa digunakan lagi, 

hujan dan panas terus menerus dapat menimbulkan karat dan 

jika tidak segera di bersihkan karat dapat merusak bagian dari 

rescue boat contohnya saja wire yang tidak pernah mendapat 

perawatan maka akan lengket. Perawatan pada wire bisa 

dilakukan dengan cara melapisi wire dengan grease (gemuk) ”. 

 

Jadi yang di akibatkan oleh panas dan hujan yang ekstrim jika 

tidak diadakan perawatan salah satunya adalah wire yang berkarat jika 

tidak diberi pelumas berupa grease, wire akan macet dan rescue boat 

tidak akan bisa diturunkan dan tidak dapat di operasikan. Kondisi ini 

bisa bertambah parah jika terus menerus tidak diberi perhatian dan 

perawatan maka wire dapat putus yang dapat mengakibatkan jatuhnya  

rescue boat. Dengan kondisi ini maka air hujan dan panas berpengaruh 

menjadi masalah yang serius. 

 

4). Man (Faktor Sumber Daya Manusia) 

Sumber daya manusia merupakan suatu faktor utama dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan di atas kapal. Jika sumber daya 

manusianya baik maka akan menghasilkan suatu kinerja yang baik. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di MT. As Marine Mpat, 

kurangnya kedisiplinan serta kesadaran akan tanggung jawab 

mengakibatkan terjadinya suatu masalah yang dapat merugikan banyak 

pihak. Contohnya akibat tidak dilaksanakan Saturday routine test 

rescue boat karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

kedisiplinan awak kapal akan menimbulkan banyak sekali masalah . 
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Menurut Responden III (Mualim II) kurangnya kedisiplinan serta 

kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini 

disebabkan oleh,  

“Kurangnya pengetahuan awak kapal terutama rating tentang 

prosedur perawatan rescue boat itu biasanya karena mereka 

bekerja hanya berdasarkan biasanya, jika sebuah pengecekan 

yang biasanya hanya dilakukan setahun sekali maka jika 

dilakukan seminggu sekali atau weekly test tidak akan membuat 

mereka bekerja sebelum ada perintah langsung dari atasan. 

Disini chief office sebagai kepala kerja crew deck harus bisa 

memberi pengertian, arahan agar mereka mengerti akan 

pentingnya sebuah pengecekan rutin tiap minggu atau Weekly 

test rescue boat, kurangnya kedisiplinan serta kesadaran dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut ada karena 

kurangnya pengetahuan para anak buah kapal terhadap bahaya 

yang ditimbukan jika tidak dilaksanakannya tugas dan 

tanggung jawab, seperti halnya tidak dilaksanakan pengecekan. 

Hal ini akan berakibat sangat fatal karena kita tidak tau kondisi 

dari rescue boat langsung. Selain itu para anak buah kapal juga 

kurang perduli terhadap lingkungan sekitar. Terlalu 

menyepelekan akan bahaya yang akan terjadi bila tidak 

diadakannya Saturday routine test rescue boat”. 
 

Pernyataan dari Responden III tersebut mengatakan bahwa 

penyebab kurangnya kedisiplinan serta kesadaran dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab disebabkan pemimpin yang tidak memberi 

perintah langsung sehingga awak kapal yang tidak mengerti akan 

pentingnya pelaksanaan Saturday routine test rescue boat ini cuek dan 

tidak perduli akan hal tersebut. Seperti menurut Responden I 

(Nakhoda) penyebab kurangnya kedisiplinan serta kesadaran dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab yaitu karena,  

“Kurangnya kedisiplinan serta kesadaran dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawab disebabkan oleh kurang mengertinya 

awak kapal akan pentingnya rescue boat, memang rescue boat 

di kapal ini belum pernah sama sekali digunakan. Di kapal 
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sebelum adanya kejadian yang menjadi contoh akan pentingnya 

penggunaan rescue boat awak kapal tidak akan mengerti akan 

pentingnya kegunaan rescue boat. Setelah para awak kapal 

mengerti mereka akan paham akan kegunaan rescue boat”. 

 

 Menurut Responden I penyebab kedisiplinan dalam 

menjalankan tugas adalah tidak mengertinya awak kapal akan 

pentingnya rescue boat, Kemudian penulis menanyakan kembali 

kepada Responden IV (Kepala Kamar Mesin) tentang pengetahuan 

awak kapal akan pentingnya perawatan rescue boat. Menurut 

Responden IV (Kepala Kamar Mesin) mengatakan bahwa, 

“Prosedur yang harus dilakukan masih jauh dari kata benar, 

sebagai contoh tidak dilakukannya injector test, pengisian daya 

accu yang tidak terjadwal dan pengecekan rescue boat saja 

yang hanya formalitas, serta banyaknya awak kapal yang 

kurang mengerti akan pentingnya Saturday routine test rescue 

boat. Maka di kapal ini perlu di adakan arahan dan 

pembelajaran kembali akan prosedur perawatan rescue boat 

yang benar. Perlunya safety meeting guna memberikan 

pembelajaran kepada awak kapal khususnya rating sangat di 

perlukan, mengingat akan pentingnya keselamatan diatas kapal 

dan khususnya penggunaan rescue boat”. 

 

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Responden IV perlunya 

pembelajaran oleh officer kepada rating guna memberikan pemahaman 

bagaimana cara merawat serta seberapa pentingnya penggunaan rescue 

boat di kapal. 

C. Pembahasan Masalah 

1. Pelaksanaan Saturday routine test rescue boat di MT. As Marine Mpat 

Berdasarkan permasalahan dan fakta yang telah diuraikan dalam 

hasil penelitian sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan Saturday 
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routine test rescue boat di MT. As Marine Mpat. Penulis dapat 

menyimpulkan tidak benarnya atau masih banyaknya kesalahan dalam 

melaksanakan Saturday routine test rescue boat sehingga membuat rescue 

boat mengalami masalah contohnya seperti yang di katakan oleh 

Responden IV (Kepala Kamar Mesin) yang menyatakan bahwa :  

“Prosedur yang harus dilakukan masih jauh dari kata benar, 

sebagai contoh tidak dilakukannya injector test, pengisian daya 

accu yang tidak terjadwal dan pengecekan rescue boat saja yang 

hanya formalitas, serta banyaknya awak kapal yang kurang 

mengerti akan pentingnya Saturday routine test rescue boat. Maka 

di kapal ini perlu di adakan arahan dan pembelajaran kembali akan 

prosedur perawatan rescue boat yang benar. Perlunya safety 

meeting guna memberikan pembelajaran kepada awak kapal 

khususnya rating sangat di perlukan, mengingat akan pentingnya 

keselamatan diatas kapal dan khususnya penggunaan rescue boat”. 

 

Prosedur perawatan yang salah yang dilakukan oleh awak kapal 

adalah karena faktor manusianya yang tidak mengerti bagaimana cara 

merawat rescue boat yang baik dan benar. Contohnya seperti pada 

perawatan mesin rescue boat tidak dilaksanakannya injector test sehingga 

membuat kotoran pada injector menumpuk. Dengan tidak adanya 

pembersihan yang rutin membuat buntunya aliran bahan bakar, 

pembersihan yang dilakukan adalah dengan membersihkan filter yang ada 

pada injector jika filter yang bersih maka aliran bahan bakar akan lancar 

dan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam injector. Jika Saturday routine 

test rescue boat dilaksanakan dan bukan hanya sekedar formalitas maka 

masalah seperti itu tidak akan terjadi terlebih masalah dengan accu pada 

rescue boat karena dalam sistem pengapian awal accu sangat berperan 
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besar. Akibat tidak pernah diperhatikannya accu akan membuat accu itu 

sendiri drop dan tidak dapat lagi terisi oleh daya tegang untuk 

menghidupkan mesin rescue boat. Jika accu di charge atau di isi daya 

dengan teratur dan terjadwal maka tidak akan menyebabkan rusaknya accu 

dan accu pun dapat menyimpan daya tegang yang akan digunakan untuk 

menghidupkan mesin rescue boat.  

2. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak diadakannya Saturday routine test 

rescue boat 

Dari hasil wawancara serta pengamatan penulis, dampak yang 

ditimbulkan akibat tidak diadakannya Saturday routine test rescue boat 

banyak sekali seperti contohnya rusaknya alat, gagalnya pelaksanaan 

prosedur sehingga membuat semakin kurangnya pengetahuan awak kapal 

tentang rescue boat. Dilihat dari banyaknya dampak yang terjadi akibat 

tidak dilaksanakannya Saturday routine test rescue boat, sehingga 

mendorong penulis untuk menjelaskan apa saja dampak tersebut guna 

untuk pembelajaran awak kapal MT. As Marine Mpat agar mengerti 

bahaya-bahaya serta akibat dari tidak diadakannya Saturday routine test 

rescue boat. Dampak tersebut antara lain 

a). Masalah dengan bahan bakar 

Masalah yang terjadi pada bahan bakar adalah macetnya 

bahan bakar karena filter yang kotor dan jarang sekali di bersihkan, 

karena kotoran yang menumpuk dalam filter dengan mudah masuk 

kedalam aliran bahan bakar dan menyumbat injector. Pada masalah 
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seperti ini seharusnya dapat di atasi dengan adanya injector test, 

injector test juga dilakukan untuk pembersihan filter. Filter yang 

berguna sebagai penyaring kotoran yang ada dalam bahan bakar, 

jika filter sering di bersihkan maka tidak akan ada kotoran yang 

menempel pada filter dan tidak akan terjadi masalah pada bahan 

bakar. 

b). Accu 

Accu sebagai komponen utama pada mesin rescue boat dan 

sangat berperan penting pada pengapian awal mesin rescue boat, 

jika terjadi masalah pada accu maka mesin pun tidak bisa 

dinyalakan. Masalah yang biasa terjadi pada accu adalah rusaknya 

accu akibat dari accu yang drop dan terlambat untuk diisi daya 

listrik kembali. Akibat yang ditimbulkan dari drop nya accu adalah 

accu tidak lagi dapat di isi daya dan tidak adanya listrik yang 

mengalir pada accu maka mesin dari rescue boat tidak akan 

menyala. Dengan masalah seperti ini seharusnya dapat di atasi 

dengan pengecekan serta perawatan rutin pada accu, pelaksanaan 

perawatan pada accu tiap minggunya juga termasuk ke dalam 

Saturday routine test rescue boat. Penulis menyimpulkan jika 

Saturday routine test rescue boat dilaksanakan dengan benar maka 

tidak akan terjadi masalah seperti ini, dan accu akan terpantau 

perawatannya dan dayanya di isi secara teratur. 
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c). Wire  

Pada pelaksanaan Saturday routine test rescue boat yang 

dilaksanakan oleh crew deck adalah salah satunya perawatan pada 

wire dari rescue boat. Di MT. As Marine Mpat perawatan pada 

wire sangat jarang sekali dilakukan, padahal pada pelaksanaan 

Saturday routine test rescue boat pengecekan wire termasuk di 

dalamnya. Pengecekan wire juga menjadi sangat penting karena 

apabila wire tidak pernah di cek dan di rawat resiko wire akan 

putus juga akan semakin besar, akibatnya sangat berbahaya bagi 

crew kapal. Jika wire putus pada saat pelaksanaan drill ataupun 

sedang dalam keadaan darurat yg sebenarnya masalah ini akan 

menjadi sangat berbahaya karena bukan korban saja yang 

berpotensi untuk tidak dapat di tolong namun crew kapal yang 

akan melaksanakan pertolongan juga akan berpotensi menjadi 

korban akibat putusnya wire tersebut. Sebagaimana yang di alami 

oleh kapal pesiar Thomson Majesty pada hari Minggu, 10 Februari 

2013 pukul 12:00 GMT (19:00) WIB di pelabuhan Santa Cruz de 

la Palma di Kepulauan Canary, Spanyol. Kapal Thomson Majesty 

sedang sandar di pelabuhan dan melakukan latihan sekoci, namun 

tiba-tiba sekoci itu jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter dengan 

terbalik dan menewaskan tiga awak kapal dari Indonesia. Salah 

satu faktor yang penyebab terjadinya masalah tersebut adalah 

kurangnya pengecekan pada wire dan kurangnya pengetahuan 
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awak kapal akan prosedur penurunan sekoci penolong. Pada saat 

pelaksanaan drill rescue boat di MT. As Marine Mpat wire pernah 

macet akibat kurang diberi grease, berkaca dari kejadian yang di 

alami oleh kapal pesiar Thomson Majesty tersebut chief officer 

sebagai kepala kerja crew deck memberi perintah pada crew deck 

untuk langsung mengatasi masalah tersebut sebelum masalah 

tersebut menjadi masalah yang lebih besar. Salah satunya dengan 

memberi grease pada wire. Rescue boat yang ada di MT. As 

Marine Mpat sempat tidak bisa turun dan menggantung 

 

Gambar 4. 3 

Rescue boat tidak bisa diturunkan 

 

Dari gambar di atas bosun serta AB kesulitan untuk 

menurunkan rescue boat karena wire lengket tidak pernah diberi 

grease dan jarang sekali digunakan karena memang drill jarang 
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dilakukan di MT. As Marine Mpat. Rescue boat langsung 

mendapat perawatan dengan cara mengoleskan grease ke wire 

 
Gambar 4. 4 

Pengolesan grease oleh awak kapal 

 

 
Gambar 4. 5 

Perawatan wire rescue boat oleh awak kapal 

 

Dari gambar di atas terlihat awak kapal melakukan 

perawatan atas perintah dari chief officer, namun perawatan yang 

seharusnya dilakukan sudah sedikit terlambat karena seharusnya 
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perawatan dilakukan bukan karena adanya insiden namun 

perawatan harus dilakukan secara teratur dan berkala. Perawatan 

yang berkala juga dapat mengurangi resiko rusaknya alat atau 

peralatan rescue boat itu sendiri. Bosun mengatakan bahwa tidak 

dilakukannya perawatan bukan tanpa alasan, melainkan tidak 

adanya stok grease dikapal dan tidak adanya supplay dari kantor. 

Hal ini sangat berpengaruh karena grease adalah komponen utama 

dalam melakukan perawatan pada wire. grease berfungsi untuk 

melindungi plat atau baja agar tidak cepat terjadi korosi dan 

menjadikan pelumas agar wire tidak lengket sehingga pada saat 

proses penurunan rescue boat tidak terhambat oleh masalah seperti 

ini. Setelah dilakukan pengamatan oleh penulis, tidak adanya 

supplay grease untuk melakukan perawatan juga menjadi sumber 

penyebab tidak dilakukannya perawatan. Sehingga dengan 

terhambatnya proses perawatan kondisi wire rescue boat yang 

hampir berkarat dibiarkan begitu saja dan menjadi penyebab macet 

saat akan diturunkan. 

d). Man (Faktor Sumber Daya Manusia) 

Sumber daya manusia adalah suatu faktor yang sangat penting 

dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Jika sumber daya manusianya 

baik maka akan mendukung terjadinya suatu kinerja yang baik dan 

dapat dengan mudah suatu tujuan dapat tercapai. Tetapi jika sumber 

daya manusianya buruk maka akan berdampak terhadap banyak hal 
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dan suatu tujuan yang dituju akan sulit untuk dicapai. Seperti halnya 

yang terjadi di MT. As Marine Mpat kurangnya kedisiplinan serta 

kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

mengakibatkan terjadinya suatu masalah yang akan merugikan banyak 

pihak. Salah satu contoh yang terjadi adalah tidak dilakukannya 

pengecekan terhadap rescue boat secara langsung. Kurangnya 

kedisiplinan serta kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab karena kurangnya pengetahuan para anak buah kapal terhadap 

bahaya yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya Saturday routine 

test rescue boat. Hal ini akan berakibat sangat fatal karena kita tidak 

tau kondisi terkini dari rescue boat apa ada kerusakan atau tidak, 

karena penggunaan rescue boat yang sewaktu-waktu dibutuhkan maka 

kondisi rescue boat harus selalu siap ketika diperlukan. Terlalu cuek 

dan menyepelekan akan bahaya yang akan ditimbulkan bila tidak 

dilaksanakannya Saturday routine test rescue boat. Selain beberapa hal 

tersebut berikut beberapa faktor penyebab kurangnya kedisiplinan serta 

kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab disebabkan 

oleh: 

1). Pemimpin diatasnya, jika pemimpin (officer) mempunyai sifat 

yang tegas maka anak buah dapat dengan mudah dikendalikan.  

2). Gaji yang masih tergolong rendah untuk seseorang yang bekerja 

dilaut dengan sering dihadapkan dengan bahaya. 
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3). Belum adanya kesadaran akan tanggung jawab sesuai dalam ISM 

Code yang berlaku. 

Jika kurangnya kedisiplinan serta kesadaran dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab ini berlangsung secara terus 

menerus maka akan mengakibatkan beberapa hal yaitu : 

1). Gagalnya suatu proses perawatan rescue boat di kapal. 

2). Wawasan awak kapal akan sempit. 

3). Semakin kurangnya pengetahuan dan kebiasaan buruk akan terus 

dijadikan tradisi. 

Kurangnya wawasan serta pengetahuan awak kapal akan 

berakibat pada SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri, dilihat dari 

semakin banyaknya pelaut maka semakin ketat persaingan untuk dunia 

kerja. Jika manusianya memiliki kemampuan akan mudah untuk 

mencari pekerjaan, begitupun sebaliknya. Dari kenyataan yang ada 

wawasan yang luas serta pengetahuan awak kapal yang mumpuni 

sangat penting guna untuk mencari kerja. Selain itu pengetahuan awak 

kapal yang luas juga dapat mengurangi resiko bahaya kecelakaan di 

kapal, dengan tingkat kewaspadaan tinggi dan dengan pengetahuan 

pelaksanaan prosedur yang benar maka kecelakaan di kapal akan dapat 

di minimalisir. Kebiasaan yang buruk seperti tidak dilaksanakannya 

Saturday routine test rescue boat juga akan membuat pengetahuan 

awak kapal yang kurang dan akhirnya kebanyakan pelaut Indonesia 
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tidak bisa mencari pekerjaan di luar negeri yang membutuhkan awak 

kapal yang berkompeten.  

Dampak yang ada akibat tidak diadakannya Saturday routine test rescue 

boat akan peneliti bahas, analisa data yang akan peneliti gunakan adalah 

analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Namun peneliti akan 

menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk 

memprioritaskan suatu masalah yang peneliti identifikasi saat melakukan 

penelitian di MT. As Marine Mpat. Dari permasalahan yang ada pada 

fakta-fakta dan data-data yang ditemukan penulis menyimpulkan menjadi 

berikut dan akan langsung di masukan ke dalam tabel USG:  

a. Bahan bakar rescue boat yang macet. 

b. Rusaknya accu rescue boat. 

c. Wire yang tidak terawat. 

d. Kurangnya pengetahuan awak kapal tentang prosedur dan pelaksanaan 

prosedur perawatan. 
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Tabel 4.3 Sumber olah data USG Pemilihan Prioritas Masalah Pokok  

Melalui Sistem USG 

 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti menganalisa data 

masalah tersebut dengan cara USG maka dipilih satu permasalahan 
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sebagai prioritas yaitu, kurangnya pengetahuan awak kapal tentang 

prosedur dan pelaksanaan prosedur perawatan. Kurangnya pengetahuan ini 

menyebabkan tidak adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh awak 

kapal, terutama para awak kapal yang bertugas melakukan perawatan pada 

rescue boat maupun mesin dari rescue boat itu sendiri. Tidak adanya rasa 

tanggung jawab serta faktor kurangnya dukungan supply dari perusahaan 

ini menyebabkan para awak kapal yang bertugas melakukan perawatan 

menunda-nunda serta menjadikan perawatan yang seharusnya dilakukan 

secara berkala menjadi tidak terlaksana. Tidak dilakukannya perawatan ini 

juga sangat sering dilakukan dikarenakan tidak adanya pengawasan yang 

dilakukan secara langsung oleh officer. Padahal rescue boat itu sendiri 

sangat penting sekali kegunaan dan fungsinya. Perlunya sosialisasi akan 

pentingnya rescue boat juga harus dilaksanakan, sosialisasi ini dilakukan 

agar para anak buah kapal yang bertugas melakukan perawatan serta 

pengecekan rescue boat memiliki rasa tanggung jawab dan mengerti akan 

pentingnya sebuah perawatan rescue boat, namun juga pengawasan yang 

dilakukan oleh officer sangat diperlukan. 

Selain kurangnya pengetahuan awak kapal tentang bahaya yang 

ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya Saturday routine test rescue 

boat, kurangnya supply bahan dari perusahaan juga menjadi kendala. 

Seperti pembahasan yang sudah dibahas oleh penulis di atas, salah satu 

kerusakan akibat dari tidak diadakannya Saturday routine test rescue boat 

yaitu, kerusakan yang terjadi pada wire serta remote dan manual handle 
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rescue boat. Kerusakan ini sangat erat sekali hubungannya dengan 

masalah yang menjadi prioritas di atas serta sangat perlu mendapatkan 

perhatian mengingat rescue boat harus dapat diturunkan dengan waktu 

yang cepat, namun masalah tersebut seharusnya dapat dicegah dengan 

melakukan perawatan pada wire dan perhatian khusus pada remote rescue 

boat. Perawatan dan perhatian khusus diberikan kepada remote untuk 

menurunkan rescue boat, perawatan dapat dilakukan dengan cara 

memberikan perlindungan dari air hujan langsung seperti menutup bagian 

luar remote hal seperti ini sangat jarang sekali dilakukan dan akhirnya 

membuat remote itu sendiri rusak akibat sering terkena air hujan. 

Perawatan juga perlu dilakukan pada manual handle, perawatan seperti ini 

sebenarnya sudah dilakukan oleh bosun namun ini juga menimbulkan 

masalah baru. Akibat tidak pernah dilakukannya drill penurunan rescue 

boat, manual handle ini macet dan susah sekali untuk di engkol padahal 

proses penurunan rescue boat harus dilakukan dengan waktu yang singkat 

dan aman. Masalah yang terjadi di manual handle itu sendiri adalah 

manual handle sudah tertutup cat yang tebal dan akibatnya susah sekali 

untuk diengkol. Bosun sebagai Responden VIII mengatakan bahwa 

perawatan yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada, menghindari 

dari karat dan juga membersihkannya, namun pelaksanaan drill sangat 

jarang sekali dilakukan akibatnya cat yang digunakan untuk melindungi 

dari karat menjadi masalah karena sudah menjadi tebal dan susah untuk di 

gerakan. 
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 Gambar 4. 6 

Manual handle susah untuk di engkol 

Dari gambar diatas sudah terlihat karat yang ada dalam manual 

handle, karena sebelumnya bosun memberikan tindakan chipping sampai 

cat hilang dan sedikit demi sedikit manual handle dapat digunakan atau 

dapat di engkol kembali. Selain itu masalah lain juga terdapat pada wire, 

wire yang macet dan juga berkarat dapat mengganggu kerja dari rescue 

boat. dalam pelaksanaan Saturday routine test rescue boat, pemberian 

grease berguna untuk memberikan pelumas serta menjadikan pelindung 

dari karat. Namun kendala supply yang sering terlambat dari perusahaan 

menjadikan kondisi wire kurang terpelihara. Melakukan permintaan 

barang secara berulang-ulang dan terus menerus harus dilakukan agar 
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permintaan barang yang dibutuhkan oleh pihak kapal dapat terpenuhi dan 

berbagai proses perawatan dapat dilakukan. Seperti halnya permintaan 

grease, kuas dan lain sebagainya. Lebih khususnya lagi pada permintaan 

grease dan bila perlu Nakhoda yang meminta secara langsung kepada 

pihak perusahaan. Karena pentingnya penggunaan sebuah grease dikapal 

sebagai pelumas wire yang ada di kapal. Kembali lagi ke masalah yang 

menjadi prioritas utama, untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa 

tanggung jawab para anak buah kapal maka harus sesering mungkin 

melakukan sosialisasi tentang bahaya yang akan timbul akibat dari tidak 

diadakannya Saturday routine test rescue boat. Karena dengan mengetahui 

bahaya yang akan timbul akibat tidak di adakannya Saturday routine test 

rescue boat maka dengan sendirinya rasa takut pada diri anak buah kapal 

akan timbul, sehingga dengan adanya rasa takut maka rasa tanggung jawab 

akan timbul. Serta hilangnya pemikiran lama yang bekerja menurut 

kebiasaan bisa dihilangkan dengan adanya sosialisasi tersebut. Sehingga 

jika prosedur bisa dilakukan dengan baik maka semua kegiatan akan 

berjalan dengan lancar serta mengurangi resiko adanya kecelakaan kerja di 

atas kapal. 


