BAB IV
PENUTUP

A.

Kesimpulan

Dari uraian bab–bab diatas dapat penulis simpulkan menjadi
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Kurangnya Latihan-Latihan Keselamatan di atas Kapal:
a. ABK kurang memahami tentang penggunaan alat-alat
keselamatan di atas kapal,
b. ABK tidak sepenuhnya memahami dalam pelaksanaan Boat
Drill dan Fire Drill di atas kapal,
c. Program Orientasi kurang familirialisasi sehubungan dengan
tugas-tugasnya sehingga ABK kurang bertanggung jawab.
2. Kompensasi Penghasilan yang Kurang Memadai:
a. Kompensasi penghasilan yang diberikan oleh perusahaan
baik itu berupa upah, tunjangan kesehatan, maupun
perumahan dan lain-lain kurang memadai,
b. Kurangnya motivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya
karena kompensasi yang diberikan kurang memadai.

B.

Saran-Saran

Dari kesimpulan diatas penulis ingin menyampaikan beberapa
saran antara lain:
1. Latihan-Latihan Keselamatan di atas Kapal:
a. Para

perwira

memberikan

senior
praktek
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atau
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Safety
atau

Officer

harus

memperagakan

bagaimana cara mempergunakan alat-alat keselamatan dan
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pemadam kebakaran secara benar, sehingga para ABK
benar-benar bisa menggunakan atau memperagakan alatalat keselamatan kapal dan pemadam kebakaran yang ada
di atas kapal,
b. Memberikan pelatihan-pelatihan serta bimbingan-bimbingan
yang dilaksanakan secara intensif di atas kapal, sehingga
para ABK benar-benar memahami dan bisa melaksanakan
boat drill dan fire drill dengan baik,
c. Program Orientasi harus diberikan sebelum ABK naik kapal,
sehubungan dengan tugas-tugasnya sehingga ABK mengerti
terhadap tanggung jawabnya masing-masing.
2. Kompensasi Penghasilan terhadap ABK:
a. Disarankan perusahaan memberikan kompensasi kepada
ABK baik itu berupa upah, jaminan kesehatan, perumahan
dan lain-lain,
b. Disarankan apresiasi terhadap motivasi yang diberikan harus
bersifat mengikat, adil, dan merata dalam komposisi yang
benar, hal ini akan memotivasi para anak buah kapal untuk
lebih giat bekerja di atas kapal.
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