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                                   BAB II 

FAKTA DAN PERMASALAHAN 

 

 

A. Fakta 

 

1. Obyek Penelitian 

 
Di atas kapal masalah keselamatan kerja merupakan salah 

satu persoalan yang sering diabaikan dan disebabkan faktor 

kelalaian. Sedangkan tingkat keselamatan kerja di ruang kamar 

mesin, salah satu penyebabnya adalah perawatan dari ruang kamar 

mesin itu sendiri. Pentingnya perawatan ruang kamar mesin yang 

menyangkut keselamatan kerja diantaranya adalah perawatan 

ruangan kontrol, lantai, ventilasi, lampu-lampu penerangan (kurang 

safety), dinding, tangga, perawatan yang berada di ruang bengkel 

maupun perangkat alat-alat keselamatan kerja. 

 
2. Fakta dan Kondisi 

       

      Pada tanggal 15 maret 2012 saat kapal berlayar dari singapura 

menuju Malaysia perwira jaga mendapati oiler mengalami 

kecelakaan di kamar mesin, setelah dilakukan penyelidikan ternyata 

oiler tidak menggunakan sepatu pengaman, keadaan lantai kamar 

mesin terdapat sisa-sisa oli yang berceceran. Sehingga oiler 

tergelincir dilantai kamar mesin dan mengalami luka yang serius. 

Akibat kecelakaan ini personel jaga di kamar mesin jadi berkurang 

dan berdampak pada operasional kamar mesin. 
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B. Permasalahan 

 

1. Identifikasi Masalah 

 

a. Segi Managerial 

      Dari fakta-fakta yang terjadi karena terjadi kecelakaan 

dikamar mesin, secara managerial disebabkan oleh : 

1. Kepala kamar mesin selaku pimpinan tidak pernah  

memberikan safety meeting sebelum melakukan kegiatan 

dikamar mesin. 

2. ABK kamar mesin tidak mengerti pentinggnya 

keselamatan kerja dikamar mesin serta kurangnya 

pemahaman tentang alat-alat keselamatan 

3. Dikamar mesin tidak ada simbol-simbol yang 

berhubungan degan alat-alat keselamatan. Misalnya 

kegunaan alat keselamatan untuk melindungi apabila 

terjadi kecelakaan. 

b. Segi Opersional 

      Dari fakta-fakta yang terjadi karena terjadi kecelakaan 

dikamar mesin, secara operasional disebabkan oleh : 

1. ABK mesin ketika memasuki kamar mesin mengabaikan 

alat keselamatan yang wajib dipergunakan dalam 

aktivitas dikamar mesin antaranya : 

a. sepatu pengaman 

b. topi pengaman 

c. penutup telinga 

2. Tidak memahami cara penggunaan alat-alat keselamatan 

serta akibat bila tidak menggunakan alat keselamatan 

selama aktivitas dikamar mesin. 

3. Kurangnya kesadaran ABK mesin merawat kamar mesin 

contohnya : lantai kamar mesin banyak sisa-sisa oli tidak 
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dibersihkan, lampu dikamar mesin banyak yang tidak 

berfungsi mengakibatkan kamar mesin gelap. 

 

2. Masalah Utama 

 

      Dari identifikasi masalah yang menyebabkan kecelakaan 

dikamar mesin dan kesadaran ABK mesin maka penulis 

mengidentifikasi masalah utama yang akan dibahas pada bab III 

 

a. Prosedur kerja dikamar mesin kurang baik 

b. ABK mesin tidak merawat kamar mesin dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


