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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan latihan darurat diatas 

kapal MV.Sun Winner, maka penulis mengambil simpulan sebagai 

berikut : 

1. Faktor-faktor yang yang menyebabkan anak buah kurang terampil 

dalam menggunakan peralatan keselamatan adalah latar belakang 

tingkat pendidikan yang berbeda, kurangnya pengetahuan bahasa 

inggris dan anak buah kapal kurang terbiasa menggunakan 

peralatan tersebut. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kesadaran anak buah 

kapal terhadap pentingnya pelaksanaan latihan darurat yaitu 

anggapan dari mereka bahwa latihan-latihan darurat akan 

mengurangi waktu istirahat dan anggapan tentang semua kejadian 

atau keadaan darurat yang apabila dialami diatas kapal merupakan 

kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. 

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diatas kapal untuk meningkatkan 

keterampilan anak buah kapal sehingga dapat memelihara 

kesadaran terhadap pentingnya latihan darurat diatas kapal MV. 

Sun Winner adalah: 

a) Program peningkatan pengetahuan bahasa inggris kepada ABK. 

b) Penyediaan buku panduan keselamatan dalam berbagai bahasa 

internasional yang disesuaikan negara asal ABK. 

c) Pelaksanaan familiarisasi secara benar dan mengadakan latihan 

yang tepat sasaran. 

d) Bimbingan kerohanian dan penerapan informasi serta 

melaksanakan orientasi training dan ship education training. 
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B. Saran – saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal – hal yang dapat penulis 

sarankan kepada perusahaan pelayaran, crewing agent, officer  untuk 

mendapatkan anak buah kapal yang siap bekerja diatas kapal dengan 

kualitas baik dan dapat diandalkan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya mengadakan pelatihan kepada awak kapal yang akan 

bekerja diatas kapal untuk tetap menjaga dan meningkatkan 

keterampilan anak buah kapal, diantaranya: 

a) Peningkatan pengetahuan bahasa inggris. 

b) Menyediakan buku panduan tentang keselamatan dalam 

berbagai bahasa yang sesuai dengan negara asal anak buah 

kapal. 

c) Mengadakan pre-familiarisasi training kepada calon awak kapal 

mengenai peralatan keselamatan yang ada diatas kapal. 

2. Perlu kiranya memberikan bimbingan kerohanian dan menyediakan 

sarana penerapan informasi sebagai upaya untuk memelihara 

kesadaran anak buah kapal terhadap pentingnya pelaksanaan 

latihan guna menghadapi keadaan darurat diatas kapal. 

3. Sebaiknya melakukan in house training diatas kapal untuk 

menambah  keterampilan anak buah kapal dalam menggunakan 

peralatan keselamatan serta memelihara kesadaran terhadap 

pentingya pelaksanaan latihan darurat diatas kapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


