
 

xi 
 

ABSTRAKSI 

Viky Apriliana, 2017, 50134890.N, “Peranan Komunikasi Dalam Melaksanakan  

P2TL Di  Kapal  MV.  Sinar Kudus”, skripsi dengan program Studi Nautika, 

Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : 

Capt. Agus Subardi, M.Mar., Pembimbing II : Daryanto S.H., M. M. 

 

Perwira jaga  memiliki peran penting dalam bernavigasi pada saat berlayar 

untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan untuk menghindari bahaya - 

bahaya tubrukan. Perumusan masalah yang akan diambil penulis dalam skripsi ini 

adalah memahami aturan - aturan yang terkait dengan dinas jaga dan memahami 

cara mengoperasikan alat - alat komunikasi dan alat pendukung keselamatan 

navigasi. 

Perlunya  komunikasi  yang  baik  dalam  melaksanakan dinas  jaga  di laut 

untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan yang digunakan dalam pembuatan 

laporan penelitian  ini dan sebagai  landasan  untuk  memecahkan  masalah yang 

ada  dalam proses  penelitian  utamanya terkait dengan pengertian komunikasi, 

dinas jaga, tugas dan tanggung jawab perwira kapal, operator radio serta 

pengoperasian  peralatan komunikasi dan pendukung keselamatan navigasi. 

Dengan metode penelitian USG yang menghasilkan data deskriptif, komunikasi 

yang baik saat melaksanakan dinas jaga dapat digambarkan secara jelas dan nyata 

karena data diperoleh dari interview secara langsung, serta ditunjang dengan 

metode kepustakaan yang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

informasi yang disampaikan. 

Hasil yang  didapat penulis selama melakukan penelitian adalah, masih 

terdapati perwira jaga yang masih belum memahami seperlunya tentang aturan - 

aturan yang terkait dengan dinas jaga, serta kurang optimalnya cara penggunaan 

alat - alat komunikasi dan alat pendukung keselamatan bernavigasi. Tujuannya 

adalah  untuk meningkatkan kualitan keselamatan pelayaran di laut serta 

bernavigasi dengan aman. 

Dalam hal ini  disimpulkan bahwa pembagian  tugas jaga di atas kapal MV. 

Sinar Kudus telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan secara internasional 

oleh  karena itu kemampuan berkomunikasi dan  pemahaman  tentang aturan - 

aturan yang ada di atas kapal merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh 

seorang perwira pelayaran bertaraf internasional. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kualitan keselamatan pelayaran di laut serta bernavigasi dengan 

aman. 

Adapun  saran penulis adalah agar profesionalisme perwira pelayaran besar 

tetap kompeten, maka proses penempuhan sertifikat harus sesuai prosedur yang 

baik secara nasional maupun Internasional dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pelaut dunia. 
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