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BAB II 

FAKTA DAN PERMASALAHAN 

 

 

A.     Fakta 

 

        1.  Objek Penelitian 

 

      MV Lucky Dolphin adalah kapal dengan tipe curah dibuat oleh 

perusahaan galangan kapal Sumitomo Heavy Industries Ltd 

OPAMA SHIPYARD pada tahun 1988. Panjang keseluruhan 

193.33M dan lebar 32.20M dilengkapi mesin induk Sumitomo 

Sulzer GRTA 52-1 7700 HP dan memiliki 3 (tiga) crane serta 6 

(enam) palka . Kapasitas muat palka 1 (satu) 5,871 MT volume 

12,244.4 Cub M, palka 2 (dua) 7,260 MT volume 14,985.4 Cub M, 

palka 3 (tiga) 7,058 MT volume 14,201.8 Cub M, palka 4 (empat) 

5543 MT volume 11,752 Cub M, palka 5 (lima) 7,001 MT volume 

14,089.6 Cub M, palka 6 (enam) 7,625 MT volume 15,960.8 Cub 

M. 

      Dalam memuat biasa menggunakan crane kapal, sedangkan 

untuk membongkar biasa menggunakan crane darat. Pada saat 

memuat biasanya bekerja 3 (tiga) gang pada palka 1,3 dan 5 atau 

palka 2,4 dan 6 terlebih dahulu. Jenis muatan yang dibawa akasia 

woodchip. Kapal memuat barang di Muara Berau, Indonesia dan 

membongkar di Pelabuhan Jinhai, China. 
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        2.  Fakta Kondisi 

 

      Adapun fakta kondisi yang terjadi di MV Lucky Dolphin adalah 

sebagai berikut :  

a. Kurangnya perawatan pada alat-alat keselamatan 

      Kenyataan di lapangan dari deskripsi data yang berhasil 

disusun menunjukkan beberapa faktor seperti kurang 

terampilnya SDM di atas kapal dan ketidakdisiplinan dalam 

melaksanakan perawatan alat-alat keselamatan, belum 

memenuhi persyaratan sesuai standar ISM CODE maupun 

petunjuk perawatan yang berlaku. 

      Hal ini dapat dilihat pada alat-alat keselamatan di kapal 

yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, 

seperti dalam kelengkapan alat-alat keselamatan di kapal 

sering mendapat hambatan yang disebabkan faktor ekonomi. 

Dalam penekanan biaya perawatan alat-alat keselamatan, 

seringkali perusahaan membatasi jumlah pembaharuan dari 

alat-alat tersebut yang telah melampaui masa kadaluarsa dan 

karenanya sebagai seorang yang pernah bekerja di kapal, 

penulis pernah mendapatkan suatu alat yang yang telah 

kadaluarsa masa berlakunya tetapi tetap diletakkan pada 

tempatnya dan tentunya bila dibutuhkan sewaktu-waktu alat 

tersebut tidaklah dapat bekerja secara optimal sesuai dengan 

fungsinya. 

      Adapun jenis-jenis alat-alat keselamatan di kapal antara 

lain : 

Life saving appliances : 

 

 



8 

 

   

 

 

 

1) Life boat (sekoci)   

2) Life jacket 

3) Immersion suits 

4) Life raft (rakit penolong) 

5) Buoyant apparatus 

6) Life buoys 

7) Line towing gun 

8) Life line 

9) Emergency signal   

       

      Seperti yang terjadi di kapal MV Lucky Dolphin saat kapal 

sedang  muat di Jinhai China pada tanggal 23 April 2014, Port 

State Control Officer (PSCO) datang ke kapal untuk melakukan 

pemeriksaan sesuai dengan tugasnya. Saat dilakukan 

pemeriksaan yang meliputi alat-alat keselamatan, peralatan 

bongkar muat, alat-alat navigasi, dimana pada saat 

pemeriksaan sekoci penolong, PSCO memerintahkan untuk 

menurunkan sekoci nomor 2 sampai di atas laut. Kemudian 

mesin sekoci dihidupkan ternyata sekoci memerlukan waktu 

lama untuk bisa diturunkan dan dihidupkan mesinnya tidak ada 

power yang masuk. Kondisi life raft yang tidak berfungsi 

maksimal, dan masih banyak lagi yang penulis tidak bisa 

sebutkan. Dengan adanya kejadian tersebut, PSCO 

mengeluarkan daftar kegagalan pada pemeriksaan yang harus 

dikerjakan atau diperbaiki yang akhirnya mengakibatkan kapal 

ditunda. 

      Hal ini dapat mengurangi kondite dari perusahaan, 

khususnya kapal tersebut sehingga dapat menimbulkan 
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dampak negatif terhadap penilaian dari perusahaan itu sendiri 

maupun dari PSCO Jinhai. 

 

      b. ABK sebagian kurang terampil 

      Masih ada saja kecelakaan yang terjadi di kapal 

disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Ini berarti kualitas 

SDM (pelaut) patut dipertanyakan. Faktor alam mencapai 20% 

yaitu kejadian di luar kemampuan manusia, misalnya adanya 

taifun atau gelombang besar. Sedangkan faktor kesalahan 

manusia mencapai 80% yang berarti juga ikut  andilnya pihak 

perusahaan dan instansi perhubungan laut dalam 

melaksanakan tugasnya. 

      Kecelakaan yang terjadi di kapal merupakan suatu kejadian 

yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Kejadian yang tidak 

terduga karena di balik peristiwa kecelakaan itu tidak terdapat 

unsur kesengajaan, terlebih direncanakan, tetapi murni karena 

kesalahan manusia. Peristiwa kecelakaan pun mengakibatkan 

kerugian materil maupun penderitaan dari yang ringan sampai 

yang paling berat terjadi pada si korban (ABK). 

 

      c. Operasional belum lancar 

      Salah satu sertifikat yang harus ada di atas kapal yang 

merupakan satu persyaratan kapal laik laut adalah sertifikat 

keselamatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla dimana isinya 

menerangkan dan mengharuskan bahwa semua alat-alat 

keselamatan di kapal harus selalu ada dan dalam keadaan 

baik serta siap dalam penggunaannya. Bila peralatan tersebut 

dalam keadaan tidak baik dan tidak siap maka kapal tersebut  
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belum boleh memiliki sertifikat keselamatan sehingga kapal 

dikatakan belum laik laut. Dalam kalimat tersebut di atas dapat 

diartikan bila sewaktu-waktu terjadi musibah di atas kapal 

maka peralatan tersebut dapat bekerja dengan baik, langsung 

dapat digunakan dan dalam proses kerjanya dari alat tersebut 

telah sesuai, dalam arti tidak terjadi kemacetan, tidak terjadi 

kelambatan reaksi yang diharapkan. 

      Peralatan keselamatan yang canggih dan modern tidak 

mempunyai arti apa-apa bila alat-alat keselamatan ini tidak 

dapat dijalankan dan tidak siap digunakan karena kurangnya 

pengetahuan keselamatan dan tidak baiknya perawatan 

terhadap alat-alat keselamatan tersebut. Di dalam peraturan 

khususnya SOLAS 1974 tidak hanya mengatur mengenai 

konstruksi dan stabilitas kapal saja, tetapi juga tindakan-

tindakan dan upaya-upaya pengawasan dan perawatan alat-

alat keselamatan. 

      Berdasarkan kenyataan tersebut, sesuai dengan judul 

makalah ini dan didukung deskripsi data, dapat dilihat bahwa 

alat-alat keselamatan yang ada di kapal tidak terawat dengan 

baik, sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Para ABK 

banyak yang meremehkan alat-alat keselamatan, hanya 

karena alat-alat itu tidak selalu digunakan dan hanya kadang 

kala atau tidak pernah sama sekali dipergunakan untuk latihan. 

Bahkan alat-alat tersebut hanya salah satu syarat untuk bisa 

berlayar. Keadaan seperti ini sangat memprihatinkan sekali. 

Untung saja pada saat itu hanya mencoba sekoci, bagaimana 

jika terjadinya musibah orang yang jatuh ke laut yang harus 

ditolong dengan menurunkan sekoci, dapatkah jiwa manusia  
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tertolong? 

      Masalah seperti inilah yang perlu menjadi pemikiran dan 

perlu direnungi kembali untuk menggugah kesadaran mereka 

dalam arti pentingnya alat-alat keselamatan di kapal. 

Berdasarkan kenyataan tersebut maka permasalahan yang 

ada di antaranya kelalaian perwira dalam perawatan atau 

penanganan alat-alat keselamatan. 

      Masalah seperti ini yang sering terjadi di atas kapal, 

dimana hal ini seharusnya tidak perlu terjadi terlebih lagi gagal 

dalam menanggulangi suatu kecelakaan di kapal yang 

disebabkan oleh alat-alat keselamatan tidak berfungsi dengan 

baik ketika akan dipergunakan, sehingga menyebabkan 

penundaan keberangkatan kapal dan membuat operasional di 

kapal menjadi tidak lancar. 

      Dari dua bab awal ini dapat disimpulkan sementara dalam 

bentuk hipotesis bahwa dalam rangka upaya meningkatkan 

perawatan alat-alat keselamatan untuk menunjang operasional 

kapal, dapat diketahui bahwa faktor manusia memegang 

peranan penting dan sudah menjadi konsep klasik dalam 

usaha keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan di  

kapal. Dari penyelidikan-penyelidikan ternyata faktor manusia 

dalam timbulnya kecelakaan sangat penting. Selalu ditemuai 

dari hasil survey maupun penelitian bahwa 80 – 85% 

kecelakaan disebabkan dari kelalaian serta kesalahan 

manusia. Bahkan ada suatu pendapat bahwa akhirnya 

langsung atau tidak langsung semua kecelakaan yang terjadi 

di atas kapal adalah dikarenakan faktor manusia, mengingat 

dalam perawatan alat-alat keselamatan di atas kapal tidak  
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dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai prosedur 

ISM Code yang diterapkan di MV Lucky Dolphin. 

 

B.     Permasalahan 

 

1. Manajemen pemeliharaan sekoci penolong tidak berjalan 

dengan lancar 

 

      Melakukan pekerjaan pemeliharaan harus ditunjang oleh 

manajemen pemeliharaan yang baik, khususnya merencanakan 

kapan waktu pemeliharaan, waktu perbaikan, atau penggantian 

dari alat-alat yang sudah rusak kemudian kapan 

dilaksanakannya. Waktu pemeliharaan, perbaikan ataupun 

penggantian dengan dibuatnya suatu perencanaan dan 

pelaksanaan pemeliharaan dengan baik dan akan dapat pula 

dilakukan kontrol yang konsisten terhadap pemeliharaan alat-alat 

keselamatan. Selama ini manajemen pemeliharaan kurang 

berjalan karena belum sinkronnya  manajemen di darat maupun 

manajemen di kapal. 

 

2.  Kurangnya  pengetahuan dan keterampilan ABK terhadap 

pemeliharaan alat-alat keselamatan 

 

      Pekerjaan pemeliharaan alat-alat keselamatan selama  ini 

tidak dapat berjalan dengan baik. ABK melakukan pemeliharaan 

kurang memahami betapa pentingnya kesiapan dan kegunaan 

alat-alat ini dan resiko apa yang akan dihadapi apabila terjadi 

suatu keadaan bahaya, dimana alat-alat keselamatan tersebut  
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tidak dapat dan tidak siap untuk digunakan sehingga pekerjaan 

pemeliharaan dikerjakan seadanya. Hal ini dapat terjadi karena 

kurangnya pemahaman dan keterampilan ABK tentang 

pemeliharaan alat-alat keselamatan itu sendiri. 


