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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dibahas pada bab IV dalam cara mengoptimalkan 

proses pemuatan semen curah di kapal MV. Geopark Venus, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Upaya–upaya apa saja yang dilakukan untuk optimalisasi proses persiapan 

pemuatan sehingga tidak terjadi klaim di kapal MV.GEOPARK VENUS? 

a. Mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk persiapan pemuatan yaitu 

dengan pengecekan noozle,marine tape, terpal dan lakban serta alat-alat 

lainya untuk proses pencucian palka serta penutupan ventilasi palka 

yang dilakukan lebih awal. Apabila terdapat kerusakan atau kekurangan 

dapat meminta pihak perusahaan untuk segera mengirimkan ke kapal 

demi mendapatkan hasil yang optimal. 

b. Melaksanakan pencucian ruang muat dan penutupan ventilasi palka yang 

dilakukan secepat mungkin setelah keluar dari pelabuhan bongkar. Peran 

mualim 1 sangat penting dalam kegiatan tersebut sebagai penanggung 

jawab di deck melakukan pengawasan langsung untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Dan pembuatan metode kerja yang benar untuk 

langkah awal dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta terganggunya 

kesehatan anak buah kapal dalam bekerja. 
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2. Penerapan manajemen pemuatan yang baik agar persiapan pemuatan 

menjadi optimal. langkah-langkah yang diambil adalah: 

a. Membuat perencanaan jadwal kerja yang jelas dan terprogam secara urut 

setelah selesai membongkar muatan . dalam pembuatan jadwal kerja 

tersebut mualim 1 dapat mengatur waktu seefisien dan seefektif 

mungkin sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.  

b. Memberikan pengarahan tentang bagaimana cara persiapan pemuatan 

semen curah yang benar serta mengkoordinasikan pelaksanaan di 

lapangan dan pembagian jam istirahat yang jelas agar dapat menciptakan 

kerja sama yang baik antar awak kapal sehingga mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

c. Evaluasi hasil kinerja tim yang telah dilakukan saat proses pemuatan 

untuk mengetahui kekurangan yang terjadi selama persiapan pemuatan 

berlangsung sehingga kedepan dapat ditingkatkan lagi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik.  

B. Saran 

Setelah penulis mengamati, mempelajari, dan menyimpulkan tentang hal 

yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran untuk 

mengoptimalkan proses pemuatan semen curah di kapal MV.Geopark Venus, 

antara lain : 

1. Sebaiknya segera melaporkan kepada mualim 1 apabila terdapat alat-alat 

yang rusak atau bahan untuk persiapan pemuatan kurang sehingga mualim 1 
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dapat segera melaporkan dan membuat requestation kepada perusahan untuk 

diberikan alat dan bahan yang baru.  

2. Sebaiknya pada saat persiapan pemuatan seperti pencucian ruang muat dan 

penutupan fentilasi dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab 

sehingga kerja sama tim dapat maksimal.  

3. Sebaiknya terbuka dalam komunikasi dan kerja sama dengan baik. Apabila 

kurang memahami tugas-tugasnya jangan malu untuk minta saran dan 

arahan kepada atasan. 

4. Sebaiknya apabila ada crew kapal yang tidak bisa menerima kritik dan saran 

dalam pembagian jam istirahat sesuai dengan MLC yang berlaku di atas 

kapal. Mualim 1 berhak mendampingi secara pribadi. Mengingat, bahwa 

kesehatan jasmani dan rohani crew kapal harus prima supaya kinerja kinerja 

tim dapat maksimal dan sukses.  

 


