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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan di atas kapal serta 

hasil pembahasan mengenai “Analisis olah gerak kapal dalam kondisi 

lightship dalam menghadapi Hurricane Matthew” maka sebagai bagian akhir 

dari Penelitian ini Peneliti memberikan beberapa simpulan yang diambil dari 

hasil penelitian dan pembahasan masalah sebagai berikut : 

1. Sebelum berolah gerak dalam menghadapi Hurricane Matthew, kapal MV 

Bernhard Schulte yang diawaki oleh 11 awak kapal yang terdiri dari 7 

deck dan 4 engine harus melengkapi seluruh prosedur yang berkaitan 

dengan prosedur menghadapi Hurricane Matthew. Prosedur berikut 

merupakan langkah-langkah menghadapi untuk menghadapi Hurricane 

Matthew. Langkah-langkah yang dilakukan Master kapal MV. Bernhard 

Schulte telah sesuai dengan apa yang tertera dalam checklist perusahaan 

yang meliputi: 

1) Persiapan menghadapi cuaca buruk. 

2) Persiapan bernavigasi pada keadaan tampak terbatas. 

3) Pengawakan minimum untuk Officer/Rating di anjungan.  

4) Terjalinnya komunikasi antara Master dengan perusahaan yang cukup 

intens guna menunjang keselarasan keputusan yang diambil. 
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5) Diadakannya abandonship drill, emergency steering drill, 

grounding/stranding drill, serta heavy weather drill. 

2. Cara mengolah gerakan kapal melihat pada kondisi kapal MV. Bernhard 

Schulte dalam kondisi lightship. dan keadaan laut sekitar.  

1) Pada saat berolah gerak menghindari Hurricane Matthew atau sebelum 

menghadapi Hurricane Matthew, kapal MV. Bernhard Schulte berolah 

gerak dengan pergerakan mesin untuk sampai ditempat yang telah 

ditentukan guna menghadapi Hurricane Matthew (sekitar Florida Strait) 

dengan menggunakan metode scudding, menempatkan angin dari efek 

Hurricane pada seperempat bagian belakang sebelah kanan kapal, Pada 

saat menghadapi Hurricane Matthew, dilihat dari kondisi sekitar dan 

resiko bahaya yang mungkin dihadapi berdasar pada kondisi 

keseluruhan dan stabilitas kapal. 

2) Master kapal menggunakan metode berolah gerak head and bow sea 

daripada menggunakan metode berolah gerak following and quatering 

sea, yang memiliki resiko lebih besar untuk kapal terbalik dibandingkan 

dengan menggunakan head and bow sea. Walaupun pada head and bow 

sea tidak dianjurkan untuk kapal dalam kondisi lightship menggunakan 

metode ini. Tetapi, resiko bahaya head and bow sea tersebut dapat 

diminimalisir dengan cara mematikan mesin dan pengaturan stabilitas 

sehingga tidak terjadi fenomena slamming yang sangat keras, pitching 

yang sangat besar, kemungkinan resiko shipping water yang 

mengancam permesinan deck menjadi lebih kecil, serta terjadinya 
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racing propeller dapat diminalisir. Serta kapal harus berada pada 

daerah navigable semi-circle, karena kapal cenderung terhempas 

menjauh dari dari jalur Hurricane dan kapal masih dapat diolah 

gerakan.  

3) Metode lying-to digunakan setelah menghadapi Hurricane Matthew 

dengan mesin mati dan kapal melakukan drifting menggunakan bantuan 

angin dari efek Hurricane serta arus di Strait of Florida. pemanfaatan 

arus menjadi salah satu hal untuk dapat kembali menuju tempat lay-up 

dengan pengkonsumsian bahan bakar minimal. Serta diberikanya kick 

engine secara periodik untuk menjaga posisi kapal agar tidak arus 

menuju bahaya.  

B. Saran 

Berdasar hasil kesimpulan diatas mengenai analisis olah gerak kapal 

MV. Bernhard Schulte, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Master kapal dan perusahaan disarankan untuk: 

1) Menjalin komunikasi yang cukup intens guna mengetahui kondisi 

keterbatasan kapal, serta resiko-resiko yang akan dihadapi kapal 

nantinya.  

2) Melakukan seluruh procedur persiapan-persiapan guna menjaga 

keselamatan kapal dan seluruh crew kapal. Adapun persiapan-

persiapan tersebut adalah persiapan menghadapi cuaca buruk (heavy 

weather), menghadapi keadaan tampak terbatas, persiapan mengenai 

pengawakan minimum di anjungan, serta dilakukannya abandonship 
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drill, emergency steering drill, grounding/stranding drill, serta heavy 

weather drill 

2. Pengolah gerakan kapal yang dilakukan oleh para officer guna 

mengadapi Hurricane dalam kondisi kapal lightship disarankan untuk: 

1) Sebisa mungkin kapal berada pada navigable semicircle. 

2) Pengunaan metode scudding untuk menghindar/sebelum menghadapi 

hurricane. 

3) Penggunakan metode head seas saat menghadapi hurricane. 

4) Penggunaan metode lying-to dalam berolah gerak pasca/setelah 

menghadapi hurricane. 

Master kapal MV. Bernhard Schulte menyarankan untuk berolah gerak 

pada saat Hurricane harus mempertimbangkan kondisi alam seperti angin 

dari efek Hurricane, arus, dan apabila disekitar perairan tersebut terdapat 

pulau dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlindung (shelter) kapal. 

Sehingga kapal akan terhindar dari resiko kapal hilang/terbalik, maupun 

resiko kapal mendapat six motion degree terutama gerakan rolling yang 

sangat parah. 

 


