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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Dinas Jaga 

Menurut Dr. Winardi SE (2003 : 43), dinas adalah segala sesuatu 

yang bersangkutan dengan urusan pekerjaan jawatan, sedang bertugas, 

bekerja. Jaga adalah berkawal atau bertugas menjaga keselamatan,  

keamanan dan piket. 

Menurut Tim Penyusun PIP Semarang (2002 : 16), pelaksanaan 

dinas jaga yang dilakukan oleh petugas jaga di kapal pada waktu sedang 

berlayar maupun kapal sandar di pelabuhan telah diatur oleh perusahaan 

dan kapal dalam tugas dan tanggung jawabnya, dinas jaga meliputi : 

a. Dinas harian : 

Dinas harian adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan pada hari-

hari kerja, sedangkan hari minggu dan hari besar libur. Tugas-tugas 

yang dilakukan meliputi tugas administrasi dan perawatan operasional 

kapal, sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing personel. 

b. Dinas jaga : 

Dilakukan di luar jam-jam kerja harian terdiri dari jaga laut, jaga 

pelabuhan dan jaga radio. 

Dari definisi di atas, pengertian dinas jaga adalah suatu pekerjaan 

jaga yang dilakukan di kapal atau di pelabuhan untuk menjaga situasi 
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kondisi aman dan terkendali. Maksud dan tujuan dilaksanakannya dinas 

jaga adalah : 

a. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban kapal, muatan, penumpang 

dan lingkungannya. 

b. Melaksanakan/mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku (Nasional/Internasional). 

c. Melaksanakan perintah/instruksi dari perusahaan maupun nakhoda 

(tertulis lisan) atau Master Standing order/Bridge order. 

2. Pengertian Bagan Pemisah Lalu Lintas 

Menurut Comander R.H. Kennedy (2009 : 114), bagan pemisah lalu 

lintas adalah suatu bagan yang di buat untuk mengatur lalu lintas pelayaran 

guna menghindari bahaya tubrukan khususnya pada daerah pelayaran yang 

ramai dan harus mengikuti peraturan pada bagan pemisah tersebut. 

Pada konfrensi 1972 IMCO yang sekarang telah menjadi IMO,  

merekomendasikan agar segera mungkin memberlakukan peraturan yang 

seragam dan secara internasional dasar-dasar pemisah alur lalu lintas hal 

ini timbul karena semakin ramainya kapal-kapal yang berlayar dan 

semakin banyaknya kecelakaan tubrukan di daerah alur sempit, sehingga 

kemudian pada tahun 1973 terdapat beberapa TSS (traffic separation 

scheme) yang diterima dan diakui oleh IMO (international maritime 

organization). 

Dijelaskan dalam resolusi IMCO a.284 (VIII) ada beberapa macam 

definisi mengenai bagan pemisah lalu lintas diantaranya sebagai berikut : 
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a. Traffic Separation Scheme (TSS) atau bagan pemisah lalu lintas : 

Sebuah bagan lalu lintas kapal yang arah atau haluannya berlawanan 

atau hampir berlawanan dengan menggunakan sebuah daerah atau garis 

pemisah alur lalu lintas atau alat lainnya. 

b. Traffic Line (Alur Lalu lintas) : 

Daerah yang diberi batas yang jelas, dimana di dalamnya digunakan 

untuk lalu lintas. 

c. Separation Zone or Line (SZL) : 

Daerah atau garis pemisah yang memisahkan lalu lintas dari arah yang 

satu dengan lalu lintas dari arah lainnya, atau mungkin juga digunakan 

untuk memisahkan dari alur lalu lintas dengan zona lalu lintas dekat 

pantai. 

d. Inshore Traffic Zone (ITZ) : 

Daerah lalu lintas dekat pantai, daerah tertentu antara daratan yang 

berbatasan dari sebuah TSS dengan pantai yang berbatasan yang 

dipergunakan untuk lalu lintas pantai (coastal traffic). 

Setiap kapal yang menggunakan bagan pemisah lalu lintas harus 

mengikuti arah atau haluan yang telah ditentukan yang ditandai dengan 

panah pada peta. Kapal-kapal yang melakukan pelanggaran ini dilaporkan 

kepada negara asal masing-masing. Sebelum tahun 1972 hal ini sering 

terjadi. Karena garis pemisah tidak selalu ditandai dengan pelampung, 

maka alur itu harus dilayari dengan penuh ketelitian. Besar kemungkinan 

bahwa kapal berhaluan di dekat tepi batas garis tidak menuju ke alur lalu 
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lintas yang disediakan sesuai dengan arah haluannya. Ini mengakibatkan 

haluan kapal menyimpang ke alur lalu lintas yang disediakan bagi arah 

haluan yang berlawanan dengannya. 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Perwira Jaga 

 Menurut Capt. Djoko Subandrijo, MM (2015 : 73), sebagai 

peraturan internasional pencegahan tubrukan dilaut, telah diatur tugas-

tugas dan tanggung jawab perwira navigasi dalam melaksanakan tugas 

jaga diantaranya sebagai berikut : 

a. Seorang perwira harus tetap berada di anjungan dan tidak boleh 

meninggalkan anjungan dalam keadaan apapun sampai dengan waktu 

tepat pergantian jaga atau diistirahatkan. 

b. Seorang perwira bertanggung jawab untuk keselamatan navigasi kapal. 

Walaupun nakhoda berada di anjungan, sampai ada pemberitahuan 

secara khusus bahwa, nakhoda telah mengambil alih tanggung jawab 

dan harus sama-sama dimengerti. Jika seorang perwira ragu-ragu, 

perwira berhak memberitahu nakhoda mengenai tindakan yang akan 

diambil untuk keselamatan kapal. 

Perwira jaga pengganti ketika mengambil alih tugas jaga harus 

meyakinkan dirinya dengan posisi duga dan posisi sebenarnya (fix 

position) kapal itu. Perwira juga harus memastikan tujuan, haluan dan 

kecepatan yang diinginkan serta memperhatikan bahaya-bahaya navigasi 

yang diperkirakan akan dihadapi/ditemui selama dalam penjagaannya. 

Suatu catatan data yang benar harus dipelihara dari semua pergerakan dan 
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aktivitas-aktivitas selama tugas jaga yang berhubungan dengan navigasi 

kapal itu, kesiapsiagaan terus-menerus disertai dengan adanya daya ingat 

yang baik. Dalam hal ini seorang perwira harus melakukan pengamatan 

melalui penglihatan dan pendengaran dalam melakukan tugas jaganya. 

Selama dalam bertugas jaga di alur lalu lintas, haluan, posisi dan 

kecepatan kapal harus diperiksa dan diamati secara berkala dengan 

menggunakan setiap peralatan navigasi yang ada dan untuk menjamin 

bahwa kapal berada pada haluan yang direncanakan agar terhindar dari 

bahaya tubrukan. Perwira harus memiliki pengetahuan yang penuh tentang 

letak pengoperasian seluruh peralatan navigasi yang ada dan harus 

mengetahui serta mempertimbangkan keterbatasan kemampuan 

operasional peralatan yang bersangkutan. Perwira tidak boleh melakukan 

pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas jaga selama navigasi.  

Perwira tugas jaga navigasi harus menggunakan seluruh peralatan 

navigasi baik navigasi elektronik atau alat navigasi manual  seefektif 

mungkin dan tidak boleh ragu untuk memberi aba-aba kemudi, 

mengoperasikan telegraph dan membunyikan semboyan bunyi pada saat 

tampak terbatas. Begitu juga perwira harus tahu mengenai isyarat lampu-

lampu navigasi pada saat malam hari dan semboyan bunyi kapal jika 

dalam keadaan tampak terbatas seperti kabut. 

Perwira tugas jaga navigasi harus mengetahui sifat olah gerak kapal, 

termasuk jarak henti dan juga harus mempertimbangkan bahwa kapal-

kapal lain memiliki sifat-sifat olah gerak yang berbeda-beda dan harus 
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melakukan pencatatan dengan baik selama tugas jaga, sehubungan dengan 

olah gerak dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan navigasi. Perwira 

navigasi yang melaksanakan tugas jaga harus sepenuhnya mengenal 

penggunaan semua alat bantu navigasi elektronik, termasuk kemampuan 

dan keterbatasannya, serta harus mampu menggunakan setiap alat bantu 

tersebut jika diperlukan. Alat navigasi perum gema juga merupakan alat 

bantu yang sangat penting untuk bernavigasi selama di bagan pemisah lalu 

lintas. 

4. Peraturan Memasuki Bagan Pemisah Lalu Lintas 

Menurut Capt. Djoko Subandrijo, MM (2015 : 11), pada umumnya 

setiap kapal yang berlayar di bagan pemisah lalu lintas harus senantiasa 

bergerak dengan kecepatan aman, sehingga dapat mengambil tindakan 

yang tepat dan berhasil untuk menghindari bahaya tubrukan dan dapat 

dihentikan dalam jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana pada saat 

itu. Pengamatan yang layak harus dilakukan senantiasa, baik dengan 

penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana yang tersedia 

sesuai dengan keadaan yang terjadi terhadap situasi bahaya tubrukan.  

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari bahaya 

tubrukan di bagan pemisah lalu lintas yaitu : 

a. Setiap kapal harus menggunakan peta yang memiliki skala besar dan 

sesuai dengan informasi yang diperoleh paling akhir dan melakukan 

penentuan posisi sesering mungkin. 

b. Perwira tugas jaga navigasi harus mengidentifikasi seluruh rambu-

rambu navigasi yang relevan secara benar. 
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c. Untuk merubah haluan dan kecepatan jika keadaan mengizinkan harus 

cukup besar dan tegas, sehingga tindakan itu menjadi jelas bagi kapal 

lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau menggunakan 

alat navigasi elektronik seperti RADAR/ARPA. Serangkaian perubahan 

kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari.  

d. Jika ada ruang olah gerak yang cukup, perubahan haluan dapat 

dilakukan sedini mungkin guna untuk menghindari situasi saling 

mendekat terlalu rapat. 

e. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal 

lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan passing dengan 

jarak aman. Tindakan tersebut harus dikaji dengan seksama sampai 

kapal lain itu pada akhirnya terlewati dan bebas sama sekali. 

Jika diperlukan untuk menghindari tubrukan atau untuk memberikan 

waktu yang cukup untuk menilai keadaan, kapal harus mengurangi 

kecepatannya dan menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan 

menghentikan atau menjalankan mundur mesin kapal tersebut. 

Setiap kapal yang diharuskan untuk menyimpangi kapal lain sedapat 

mungkin mengambil tindakan secara dini dan tegas untuk tetap bebas dari 

bahaya tubrukan. Kapal yang sedang melewati bagan pemisah lalu lintas 

harus : 

a. Berlayar di dalam jalur lalu lintas yang sesuai dengan arah lalu lintas 

umum untuk jalur tersebut. 

b. Sedapat mungkin tetap bebas dari garis pemisah atau zona pemisah lalu 

lintas. 
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c. Jalur lalu lintas pada umumnya dimasuki atau ditinggalkan dari ujung 

jalur. Tetapi, apabila tindakan memasuki atau meninggalkan jalur itu 

dilakukan dari salah satu sisi, tindakan itu harus dilakukan sedemikian 

rupa. Sehingga tindakan tersebut membentuk sebuah sudut yang 

sekecil-kecilnya terhadap arah lalu lintas umum. 

Setiap kapal yang melewati bagan pemisah lalu lintas yang berada 

pada jalur pelayaran yang padat dimana harus menggunakan semua sarana 

yang tersedia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada untuk 

menentukan ada atau tidak adanya bahaya tubrukan. Jika timbul keragu-

raguan maka bahaya tersebut dianggap ada. 

5. Bahaya Tubrukan 

Menurut Capt. Agus Hadi Purwantomo (2004 : 3), tubrukan adalah 

suatu keadaan darurat yang disebabkan karena terjadinya tubrukan kapal 

dengan kapal, kapal dengan dermaga, ataupun kapal dengan benda 

terapung lainnya yang dapat membahayakan jiwa manusia, harta benda 

dan lingkungan. Penyebab utama timbulnya suatu keadaan darurat di atas 

kapal yaitu: 

a. Kesalahan manusia. 

b. Kesalahan peralatan. 

c. Kesalahan prosedur. 

d. Pelanggaran terhadap aturan. 

e. Aksi dari luar. 

f. Kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. 
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Tujuan dari dinas jaga adalah untuk  mencegah atau meminimalkan 

resiko bahaya tubrukan, kandas atau resiko lain yang berhubungan dengan 

hal itu. Sehingga diharapkan pada akhirnya tercapai keadaan yang aman 

dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. 

Namun untuk memenuhi tuntutan dari kegiatan dinas jaga tersebut 

tidaklah mudah. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, terjadi hal-hal 

yang tidak seharusnya terjadi, seperti tubrukan dan kandas yang 

disebabkan oleh pelaksanaan dinas jaga yang tidak sesuai dengan prosedur 

di atas kapal yang dilakukan oleh perwira maupun anak buah kapal. 

Pelaksanaan dinas jaga yang dilakukan dengan maksimal di atas 

kapal adalah relatif, karena sulit untuk menentukan suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan maksimal. Hal itu dipengaruhi oleh pandangan masing-

masing individu yang menentukan penilaian terhadap pekerjaan tersebut 

dilakukan dengan maksimal atau tidak. Hal ini juga tidak terlepas dari 

pengaruh peralatan navigasi di atas kapal yang masih menggunakan sistem 

operasi manual sehingga akan mempengaruhi kegiatan dinas jaga. 

B. Definisi Operasional 

Beberapa pengertian dalam skripsi ini yang akan diuraikan untuk 

pembahasan selanjutnya, yaitu : 

1. Menurut Capt. Djoko Subandrijo, MM. (2015 : 5), kapal adalah setiap 

jenis kendaraan air, termasuk kapal tanpa berat benaman dan pesawat 

terbang laut, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai sarana 

angkutan di air.  
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2. Menurut Capt. Djoko Subandrijo, MM. (2015 : 5), tampak terbatas adalah 

setiap keadaan dimana daya tampaknya dibatasi oleh kabut, cuaca buruk, 

hujan salju, hujan badai, badai pasir atau setiap keadaan lain yang serupa. 

3. Navigasi adalah proses memperlakukan kapal dari tempat berangkat ke 

tempat tujuan berdasarkan ukuran-ukuran (kriteria) tertentu. 

4. Menurut Hadi Supriyono (2001 : 129), ARPA/RADAR atau kepanjangannya 

Automatic Radar Plotting aid / Radio Detection and Ranging adalah 

menerjemahkan informasi di RADAR secara terus-menerus dan 

menampilkan hasil agar pengamatan perwira atau mualim jaga dapat cepat 

mengantisipasi dan mengambil tindakan untuk menghindari bahaya 

tubrukan.  

 

Dalam hal pelaksanaan dinas jaga faktor manusia memegang peranan 

yang penting. Yang dimaksud manusia disini bukan hanya terbatas pada 

perwira maupun anak buah kapal, tetapi sangat tergantung pada manajemen 

pemimpin di atas kapal maupun di perusahaan. 

Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di atas kapal dilihat dari segi 

tanggung jawabnya, kegiatan dinas jaga sangat tergantung dari satu tim regu 

jaga yang sedang bertugas pada saat itu. Karena mereka yang terlibat 

langsung dalam kegiatan jaga selama periode jaganya. Adapun faktor-faktor 

yang berkaitan dengan perwira maupun anak buah kapal yang sedang 

melakukan dinas jaga antara lain: 

1. Sumber daya manusia atau kualitas kerja perwira maupun anak buah 

kapal. 

2.  Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan dinas jaga. 

Oleh karena itu, agar tidak terjadi bahaya tubrukan haruslah mematuhi 

prosedur dinas jaga yang berlaku di atas kapal dalam melaksanakan navigasi. 
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C. Kerangka Pikiran 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.1 Kerangka pikiran 

Faktor ramainya situasi 

Singapore Strait dimana 

jarak antara kapal-kapal 

yang berdekatan 

Faktor tampak terbatas 

yang menganggu 

pengamatan navigasi 

Mengandalkan 

kecakapan, 

kemampuan dan 

wawasan Perwira 

dalam melaksanakan 

dinas jaga melewati 

Singapore Strait 

Pemecahan masalah 

Kapal terhindar dari bahaya tubrukan 

 

PELAKSANAAN DINAS JAGA AMAN MELEWATI 

SINGAPORE STRAIT DALAM KONDISI TAMPAK TERBATAS 

GUNA MENCEGAH BAHAYA TUBRUKAN DI MT. RAINA 

 

PENYEBAB MASALAH BERLAYAR DI 

SINGAPORE STRAIT 

 

A. Apakah yang perlu dipahami dan diaplikasikan oleh seorang Perwira jaga saat 

melewati Singapore Strait dalam kondisi tampak terbatas. 

B. Bagaimana menggunakan RADAR/ARPA secara optimal pada saat kondisi tampak 

terbatas ketika melewati Singapore Strait. 

 

RESIKO BAHAYA 

TUBRUKAN 
 

Menggunakan alat 

navigasi 

RADAR/ARPA untuk 

membantu mendeteksi 

target dalam keadaan 

tampak terbatas 
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Dari pemaparan uraian singkat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor 

penyebab terjadinya masalah yaitu keadaan tampak terbatas dan kondisi 

ramainya daerah Singapore strait. Dalam pemecahan masalahnya, dalam hal 

pelaksanaan proses dinas jaga di atas kapal dalam keadaan tampak terbatas 

membutuhkan suatu kemampuan, keterampilan dan ketelitian ketika kapal 

memasuki daerah bagan pemisah (traffic scheme separation). Sebagai perwira 

jaga harus tahu dalam mengambil tindakan yang tepat pada saat melaksanaan 

dinas jaga. Kemampuan dan kecakapan pelaut berperan penting dalam hal 

untuk mencegah bahaya tubrukan. Di samping prioritas itu, penggunaan 

RADAR/ARPA yang optimal cukup untuk membantu mencegah bahaya 

tubrukan dalam keadaan tampak terbatas. Ini disebabkan karena pengamatan 

terhadap keadaan sekitar kapal hanya bisa dideteksi melalui RADAR/ARPA.  


