
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Sistem pemadam kebakaran merupakan sistem yang sangat vital dalam sebuah kapal, 

sistem ini berguna untuk menanggulangi bahaya api yang terjadi di kapal. Sistem pemadam 

kebakaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua dilihat dari peletakan - sistem yang 

ada yaitu : 

       Sistem penanggulangan kebakaran pasif, sistem ini berupa aturan kelas mengenai 

penggunaan bahan pada daerah beresiko tinggiterjadi kebakaran dan juga pemasangan 

instalasi fix pada daerah beresiko kebakaran.  

      Sistem penanggulangan kebakaran aktif, sistem ini berupa penanggulangan 

kecelakaan yang bersifat lebih aktif misal, penempatan alat pemadam api ringan pada daerah 

yang beresiko kebakaran. 

      Pada dasarnya prinsip pemadaman adalah memutus “segitiga api” yang terdiri dari 

panas, oksigen, dan bahan bakar. Sehingga dengan mengetahui hal ini maka dapat dilakukan 

pemilihan media pemadaman sesuai dengan resiko dan kelas dari kecelakaan tersebut.  

       Fungsi dari sistem pemadam kebakaran adalah untuk penanganan jika terjadi 

kebakaran di kapal. Maka peralatan yang digunakan, berasal dari sistem pemadam kebakaran. 

Oleh karena itu, sistem pemadam kebakaran harus bisa menangani kebakaran di setiap bagian 

kapal. 

Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari sebuah kapal crewboat yang pada awal 

mulanya tidak dilingkapi dengan dengan sistem pemadam kebakaran sendiri (independent 

system fire fighting) atau FI-FI baik dalam tugasnya sebagai pengantar crew atau pegawai 

rig-rig serta apabila terjadi kebakaran di tengah laut,pinggir laut ataupun perairan khusus 

seperti di rig-rig lepas pantai (offshore) dapat membantu meminimalisir radius kebakaran dan 

bisa memadamkanya. 

Maksud dari penulisan ini adalah untuk membahas dan menguraikan pengalaman-

pengalaman penulis selama praktek diatas kapal, karena itu penulis menyusun karya tulis 

dengan judul “Pengoprasian dan Perawatan serta Perbaikan FI-FI Pump Di CB.BESTLINK 

88 pada PT.INDOLIZIZ MARINE. 



Dan diharapkan nantinya para masinis akan bekerja lebih teliti dan cermat serta dapat 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan oleh perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui bagaimana cara pengoprasian dan menganalisa faktor 

-faktor yang menyebabkan kerusakan pada FI-FI pump dan bagaimana cara atau tindakan 

yang paling tepat untuk mencegah kerusakan yang lebih luas serta dapat melakukan 

perbaikan jika terjadi kerusakan pada FI-FI pump sesuai dengan buku pedoman. 

 Pokok permasalahan yang terjadi pada FI-FI pump di CB.BESTLINK 88 adalah 

sering terjadi kerusakan pada valve akibat korosi serta kebocoran pipa FI-FI pump. 

 

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penulis 

1. Tujuan Penulisan 

Tujuan karya tulis ini dibuat untuk : 

a. Mengetahui bagaimana pengoprasian dan perawatan FI-FI pump yang benar di 

atas CB.BESTLINK 88 

b.  Untuk menganalisa penyebab terjadinya kerusakan sekaligus mengetahui 

bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada FI-FI pump di atas kapal 

CB.BESTLINK 88 

 

2. Kegunaan Penulisan 

Kegunaan karya tulis ini untuk : 

a. Menambah pengetahuan serta kecakapan dalam menangani masalah tentang FI-FI 

pump 

Menambah kreatifiatas dalam menangani masalah tentang kerusakan FI-FI pump dengan cara 

sering melakukan analisa ataupun perbaikan 


