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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern serta diiringi 

dengan pertumbuhan perekonomian dunia yang sangat pesat, maka kebutuhan 

akan angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi sangatlah penting. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di 

perairan, angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya 

melayani angkutan laut. Kapal sebagai alat transportasi laut merupakan jawaban 

yang tepat dalam menunjang kelancaran arus pengangkutan barang, oleh karena 

itu dituntut perwira pelayaran beserta kru kapal lainnya yang disiplin, terampil dan 

gesit dalam melaksanakan tugasnya.  

Hal ini jelas akan mendorong dan merangsang sarana transportasi untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, sarana angkutan laut untuk 

pendistribusian barang menjadi alternatif utama, karena pengiriman barang dapat 

dilaksanakan dalam jumlah yang besar serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil 

dibandingkan dengan sarana angkutan yang lain, lebih efektif dan efisien. Agar 

hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, dibutuhkan kecakapan bagi para 

perwira dalam membawa kapal dengan aman serta ditempuh dengan jarak 

terpendek dan juga disertai rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. 

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di atas kapal, semua kapal 

wajib melaksanakan aturan berdinas jaga tanpa terkecuali termasuk perwira yang 

mengatur diatas kapal untuk mencegah terjadinya bahaya tubrukan diatas kapal, 

karena keberhasilan pelayaran sampai di pelabuhan dengan tujuan aman tanpa 

mengalami kecelakaan dan tepat waktu sangat tergantung pada kemampuan dan 

kinerja para perwira dan anak buah kapal. 

Dalam melaksanakan dinas jaga dek terdapat hal-hal yang harus 

mendapatkan perhatian khusus demi terlaksananya pekerjaan yang bertanggung 

jawab, demi keselamatan pelayaran (manusia, kapal dan seluruh barang yang 
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berada di dalamnya). Segala sesuatu yang berkenaan dengan dinas jaga telah 

diatur oleh ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalam Standard of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 1978 Amandemen 2010). 

Pada saat melaksanakan praktek di Kapal Negara Kenavigasian KN. PARI 

dan mengingat pentingnya pelaksanaan dinas jaga serta pemahaman tentang 

aturan-aturan dinas jaga, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul yang 

berkaitan dengan pembahasan tersebut, yaitu :  

“PROSEDUR PELAKSANAAN DINAS JAGA SESUAI DENGAN STCW 

AMANDEMEN 2010 DI KAPAL NEGARA KENAVIGASIAN KN. PARI”. 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan dinas jaga diatas kapal. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dinas jaga sesuai dengan peraturan 

internasional. 

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat 

melaksanakan dinas jaga. 

 

1.2.2 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi awak kapal  

a. Sebagai masukan dalam perawatan dan perbaikan alat-alat navigasi yang 

berada di anjungan kapal.  

b. Sebagai acuan untuk awak kapal mengenai pentingnya pelaksanaan dinas 

jaga sesuai dengan prosedur dan cara berkomunikasi yang baik sesuai 

aturan. 

2. Bagi Institusi Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman 

 Sebagai sumbangan pengetahuan yang Penulis dapatkan selama praktek di 

kapal KN. PARI dalam pelaksanaan dinas jaga di kapal, dan juga sebagai 

gambaran untuk junior-junior yang akan melaksanakan praktek di kapal.  
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3. Bagi Penulis  

a. Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang berharga dan akan 

berguna dikemudian hari apabila Penulis menjadi seorang Perwira/Mualim. 

b. Untuk mengetahui tujuan diadakan dinas jaga diatas kapal. 

c. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dinas jaga sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

d. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat 

melaksanakan dinas jaga. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, tentang bagaimana pelaksanaan dinas jaga 

di kapal KN. PARI dapat berjalan sesuai prosedur yang ada, maka akan diberikan 

rumusan masalah agar nantinya lebih mudah dan terarah dalam mencari solusi dari 

permasalahan tersebut. Ada beberapa masalah pokok yang akan dibahas oleh penulis 

dalam skripsi ini berdasarkan fakta yang pernah dialami di kapal KN. PARI. Masalah-

masalah pokok tersebut antara lain: 

1. Apakah tujuan dari pelaksanaan dinas jaga diatas kapal KN. PARI?  

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan dinas jaga sesuai dengan peraturan 

internasional (STCW 1978 Amandemen 2010)? 

3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan dinas jaga? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis mengadakan pengamatan dan 

mengulas kembali pengalaman selama praktek  di KN. PARI mengenai 

pentingnya pelaksanaan dinas jaga dan pemahaman aturan-aturan dinas jaga 

selama pelayaran. Penulis memberikan batasan masalah adalah untuk membatasi 

pembahasan masalah agar permasalahan tidak terlalu luas, yang dapat 

menyimpang dari pokok permasalahan diatas tersebut. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana 

penyusunan Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

 

HALAMAN SAMPUL 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

ABSTRAK (Indonesia) 

ABSTRAK (Inggris) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3 Perumusan Masalah 

1.4 Pembatasan Masalah 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.2 Studi Penelitian Terdahulu 

2.3 Persyaratan Sistem Konseptual 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.4 Jadwal Penelitian 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.2 Analisis Data 

4.3 Permasalahan 

4.4 Analisis Penyebab Masalah 

4.5 Analisis Pemecahan Masalah 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

BIODATA PENULIS 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


