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BAB II 

FAKTA DAN PERMASALAHAN 

 

A. Fakta 

      Fakta yang penulis alami dilapangan, yaitu ketika penulis 

menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin di CB. Express 82, 

sebuah armada kapal milik perusahaan pelayaran Miclyn 

Express Offshore. Seiring dengan berjalannya waktu, kru 

departemen kamar mesin mengalami penurunan kualitas 

pekerjaan, proses pembongkaran dan perawatan satu unit 

mesin yang biasanya dapat diselesaikan dalam waktu satu hari,  

bisa menjadi berhari-hari. Sebagian kru departemen kamar  

mesin bahkan mengeluh bahwa mereka mengalami kebosanan 

dalam bekerja. Berbagai tindakan indispliner pun sering 

dilakukan. 

Puncaknya pada awal bulan Juli 2014 ketika kapal akan 

memulai pelayaran dari Pinguin Shipyard Singapore menuju ke 

Hamriya, UAE ketika kapal akan meninggalkan dermaga 

Penguin Shipyard, Singapore. Bow thruster yang diperlukan 

oleh kapal untuk mendukung olah gerak kapal dialur pelayaran 

sempit, mengalami “fault function” yang di akibatkan karena 

terganggunya sistem kelistrikan pada diesel generator 

pembangkit listrik. 

Ketidak normalan generator karena putaran dari salah  

satu diesel generator tidak stabil yang mengakibatkan paralel 

listriknya terputus. Tetapi kejadian tersebut membuat masinis 

jaga kebingungan tentang apa yang harus dilakukan karena 

gugup dan tidak bisa mengambil tindakan tegas untuk 
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penangggulangannya. Masalah teknis yag terjadi tersebut, akan 

sangat mengganggu proses pengoperasian kapal secara umum. 

 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

      Dari fakta dan kondisi yang ditemukan penulis dilapangan,  terjadi 

karena kurang efisiennya pekerjaan di kamar mesin CB. Express 82 

adalah di sebabkan oleh : 

i. Kurangnya pengalaman 

Pengalaman merupakan salah satu faktor yang menunjang 

dalam kegiatan pengoperasian kapal,sehingga faktor 

pengalaman tidak bisa diabaikan. Kru yang berpengalaman 

akan bisa lebih cepat mengambil tindakan jika terjadi keadaan 

darurat. Selain itu crew yang telah berpengalaman akan lebih 

familiar terhadap tugas dan tanggug jawabnya. 

 

ii. Rendahnya tingkat kedisiplinan anak buah kapal engine 

departemen. 

Indisipliner anak buah kapal engine departemen merupakan 

salah satu faktor yang menghambat dalam kelancaran 

pengoperasian kapal. Ketidak lengkapan crew saat kepala 

kamar mesin melakukan koordinasi, juga merupakansalah satu 

tindakan indisipliner. Contoh tindakan indisipliner yang lain 

adalah penundaan pekerjaan yang seharusnya telah selasai 

menjadi terlambat, hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya 

“defect” yang secara otomatis akan menghambat kelancaran 

operasional kapal secara tidak langsung. 

 

iii. Kurangnya Familiarisasi Prosedur Kerja. 
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Idealnya setiap kru departemen kamar mesin yang baru 

bekerja diatas kapal harus mendapatkan familirisasi yang cukup 

dari mentor atau orang yang di tunjuk pimpinan diatas kapal 

untuk memberikan familirisasi. Kurangnya familirisasi akan 

membuat kru departemen kamar mesin yang baru naik kapal 

kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena harus 

menyesuaikan diri dan mempelajari situasi secepatnya. 

iv. Kurangnya Motivasi Dalam Bekerja 

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang 

untuk bertindak, sehingga, dengan mudah kita simpulkan bahwa 

motivasi kerja adalah sebuah alasan atau dorongan karyawan 

untuk bertindak atau dengan kata lain untuk bekerja. 

Masalah lain yang juga mempengaruhi efisiensi adalah 

kurangnya motivasi yang didapatkan oleh anak buah kapal kru 

departemen kamar mesin dalam bekerja, sehingga 

mengakibatkan kurang seriusnya dalam bekerja dan 

menjalankan tugasnya di atas kapal. Hal ini tentu saja sangat 

berpengaruh terhadap perawatan dan menghambat jalannya 

pengoperasian kapal. 

 

v. Kejenuhan kerja diatas kapal 

Team work atau suatu kelompok kerja seperti misalnya awak 

kapal terdiri dari sejumlah orang–orang yang masing–masing 

memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Bila tidak 

ada kedewasaan sikap dan saling pengertian akan rentan 

terjadi gesekan atau konflik. Jika gesekan atau konflik tersebut 

sering dialami, akan menimbulkan stress atau tekanan, dan 

mengakibatkan kejenuhan dalam bekerja  

      Pekerjaan yang di hadapi dari waktu ke waktu, jam ke jam, 

menit ke menit dan relatif membosankan tak urung membuat 
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motivasi kerja turun. Karena kru departemen kamar mesin 

merasa bahwa apa yang di kerjakan tidak mengandung sesuatu 

yang baru. Kru departemen kamar mesin seolah-olah sudah 

mempunyai rekaman terhadap apa saja yang harus di kerjakan, 

dan fungsi kru departemen kamar mesin lebih banyak seperti 

menjadi robot. Akibatnya, kondisi seperti itu lambat laun akan 

mendatangkan kebosanan pada diri kru departemen kamar 

mesin dalam melakukan pekerjaan.. 

  

2. Masalah Utama 

      Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kita tidak terlepas dari 

pentingnya sebuah perencanaan. Salah satu aspek perncanaan 

sebagai langkah yang pertama adalah menentukan prioritas 

masalah (problem priority).  Penetapan prioritas masalah menjadi 

bagian penting dalam proses perumusan masalah   

      Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, penulis 

menggunakan metode USG untuk merumuskan masalah utama. 

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan 

prioritas masalah dengan Metode Teknik Scoring. Teknik ini 

digunakan apabila data yang tersedia adalah data kuantitatif 

(berbentuk angka absolute, presentase, rata-rata). Salah satu 

metode skoring teknik adalah Metode USG (Urgency, Seriousness, 

and Growth). 

Pengertian dari USG adalah :  

Urgensi : tingkat kegawatan masalah, berkaitan dengan 

mendesaknya waktu yang diperlukan untukmenyelesaikan masalah 

tersebut.  
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Seriousness : tingkat keseriusan sebuah masalah, berkaitan 

dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. 

Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi.  

Growth : berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat 

berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat 

pertumbuhannya. 

Matriks pemecahan masalah dengan metode USG (urgency, 

seriousness, growth) : 

No Masalah 
Nilai Kriteria 

Total 
U S G 

1 Kurangnya pengalaman 5 3 3 45 

2 
Rendahnya tingkat 

kedisiplinan 
4 4 4 64 

3 
Kurangnya Familiarisasi 

Prosedur Kerja 
3 5 2 30 

4 
Kurangnya Motivasi Dalam 

Bekerja 
4 5 4 80 

5 
Kejenuhan kerja diatas 

kapal 
4 5 3 60 

 

Dari perumusan masalah tersebut terdapat dua buah masalah 

utama yang apabila tidak segera diatasi akan berakibat fatal dalam 

jangka panjang, permasalahan tersebut yaitu: 

i. Rendahnya Disiplin Kerja 

Rendahnya sikap disiplin kru departemen kamar mesin 

dalam melakukan pekerjaan, hal ini terlihat hampir setiap hari 

kru departemen kamar mesin yang kadang-kadang tidak 
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menghiraukan aturan kerja. Dalam aturan kerja khususnya kerja 

harian terutama pada jam kerja yang dimulai pada pukul 08.00 

sampai 16.00 kecuali hari sabtu dan minggu libur. Dengan 

pengaturan jam kerja yang baku saja kru departemen kamar 

mesin sering tidak menghiraukan bahkan terlambat memulai 

kerja. Rendahnya sikap disiplin kru departemen mesin yang 

akan menghambat pelaksanaan perawatan kapal. 

ii. Kurangnya Motifasi Dalam Bekerja 

  Motivasi merupakan faktor penting yang sangat 

berpengaruh bagi efektifitas kerja. Motivasi bukan hanya 

tentang bekerja keras, tetapi juga tentang pencerminan sudut 

pandang mengenai kemampuan kerja kru departemen mesin 

dalam melakukan suatu pekerjaan.  

Pengaruh motivasi kerja yang pertama kali dirasakan adalah 

terhadap produktivitas kerja. Logikanya sederhana, semakin 

tinggi motivasi kru atau anak buah kapal dalam bekerja, akan 

semakin besar produktivitas kru dan efisien terhadap 

perusahaan. Semakin termotivasi, bekerja akan lebih semangat. 

pekerjaan akan cepat terselesaikan bahkan dengan kualitas 

yang lebih baik dan tidak bekerja secara asal-asalan. 


