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BAB I 

 

KODE ISYARAT INTERNASIONAL  KETERANGAN DAN PENJELASAN UMUM  KODE 

ISYARAT INTERNASIONAL 

 

 

1.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

Agar peserta didik dapat menjelaskan  Kode Isyarat Internasional  Keterangan dan 

Penjelasan umum  Kode Isyarat Internasional. 

2.1. Uraian materi : 

   Penjelasan umum  Kode Isyarat Internasional  Keterangan dan Penjelasan umum  Kode 

Isyarat Internasional. 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang maksud dan tujuan diadakannya kode isyarat 

internasional, pengelompokan dan prinsip dasar kode isyarat tersebut. Dari uraian diatas 

setelah mempelajari bab ini siswa diharapkan dapat menjelaskan maksud dan tujuan 

diadakan kode isyarat internasional, pengelompokan dan prinsip dasar kode isyarat 

internasional. 

 

Materi pada bab ini untuk mempersiapkan siswa dalam mempelajari bab selanjutnya 

yaitu metode pengisyaratan, diharapkan sebelum mempelajari bab selanjutnya siswa 

telah menguasai kompetensi yang diharapkan dalam bab ini. 

 

Pengertian kode isyarat internasional.  

 

Kode isyarat internasional pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan cara-cara 

dan sarana - sarana berkomunikasi dalam situasi yang ada hubungannya dengan 

keselamatan pelayaran dan orang-orang khususnya apabila terdapat kesulitan bahasa .  
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kode ini juga diadakan dengan memperhatikan kenyataan bahwa frekuensi radio 

telegraphy cukup tinggi terutama ketika tidak ada kesulitan dalam bahasa. oleh karena itu 

diusunlah suatu aturan yang sederhana agar komunikasi dapat dilakukan secara efektif. 

 

Pengelompokan kode isyarat internasional. 

 

Agar kode isyarat ini dapat dilaksanakan secara effektif perlu diadakan suatu 

pengelompokan kode isyarat, adapun pengelompokon kode isyarat adalah sebagai berikut 

:  

1. Isyarat huruf tunggal, Isyarat ini terdiri dari satu huruf, diperuntukan keadaan yang 

sangat mendesak (urgent), penting atau digunakan untuk berita yang sangat 

umum.  

2. Isyarat dua huruf, terdiri dari dua huruf, diperuntukan untuk berita -berita distress 

atau emergency sesuai yang terdapat dalam “chapter 2 section 1 international” 

code of signals” 

3. Isyarat tiga huruf yang diawali dengan huruf “M” diperunttikan untuk berita berita 

medis sesuai yang terdapat dalam chapter 3 international code of signal. 

Prinsip dasar kode isyarat internasional  

 

Prinsip dasar dari kode ini adalah bahwa setiap bentuk isyarat harus memiliki pengertian 

yang lengkap prinsip ini berlaku untuk semua kode yang ada, sehingga dalam hal-hal 

tertentu jika dianggap perlu dipergunakan ”pelengkap (complement) yang 

mempergunakan. angka bulat untuk melengkapi kelompok kelompok kode yang telah ada. 

 

Pemakaian “pelengkap” berupa angka bulat diperuntukan sebagai berikut  

 

Sebagai variasi dalam menjelaskan arti isyarat dasar.  
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Contoh : 

CP = Saya (atau kapal yang ditunjukan) sedang mendekat untuk menolong anda 

CP1 = kapal terbang SAR datang untuk menolong anda  

 

Untuk bertanya berkenaan dengan subyek yang sama atau bertanya 

sehubungan isyarat dasarnya.  

 

Contoh : 

DY = kapal (nama atau call sign) sudah tenggelam pada lintang dan bujur. 

DY 4 = berapa kedalam air ditempat tenggelamnya kapal itu ?  

 

Untuk menjawab pertanyaan atau permintaan berkenaan dengan isyarat 

dasarnya.  

 

Contoh : 

HX = apakah anda mendapat suatu kerusakan dalam tubrukan?. 

HX1 = saya mendapat kerusakan berat diatas garis air.  

 

untuk menambah atau memberi informasi yang lebih rinci.  

 

Contoh :  

IN = saya membutuhkan seorang juru selam 

IN1 = saya membutuhkan seorang juru selam untuk melepaskan gangguan pada baling-

baling.  

 

Pelengkap- pelengkap muncul didalam teks berita hanyalah satu kali dan ada beberapa 

yang muncul lebih dari satu kali, ini hanya dipergunakan bila tercantum didalam teks 

isyarat. 
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Contoh : 

MTD 32 = anda seharusnya memberikan aspirin. 

MQE 26 = Diagnosis saya kemungkinan adalah oystitis.  

 

Teks berita yang ada terkadang terdapat tanda kurung, hal ini menunjukan 

 

a. Pilihan antara dua , misalnya : “(atau pesawat penyelamat )”  

 

b. Pemberitahuan yang mungkin dikirimkan jika diminta atau disediakan misalnya : 

“...........( menunjukan posisi jika diperlukan ).  

 

c. P enjelasan dari isi berita 

 

Kode isyarat internasional digolongkan menurut subjek kalimat dan artinya sedangkan 

kode-kode isyarat yang ditunjukan pada lajur sebelah kanan pada buku international code 

of signal dipergunakn untuk mempermudah pengkodean. 

 

 

Contoh 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-3Nwzxpk650w/Uptg_UI883I/AAAAAAAABnU/KG770kQgUkg/s1600/Kode+isyarat+internasional+digolongkan+menurut+subjek+kalimat.png
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BAB II 

 

ISYARAT IDENTITAS DAN SERI CALL SIGNE 

 

2.2. Tujuan kegiatan pembelajaran 

Agar peserta didik mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan singkatan-singkatan yang 

berada di dalam peta laut khususnya untuk keselamatan navigasi di laut. 

2.3. Uraian materi : 

   Isyarat identitas (Identity signal)  atau  Call signe  adalah  kelompok  huruf  

   dan  angka diberikan kepada setiap stasion oleh administrasi pemerintahnya. 

 

Isyarat identitas kapal-kapal dan pesawat-pesawat terbang ditunjukkan dengan dasar 

Internasional. Isyarat identitas dapat bermaksud menunjukkan kebangsaan dari sebuah 

kapal atau pesawat. Administrator pemerintah suatu negara dapat mengeluarkan isyarat 

identitas yang telah ditetapkan dalam tabel pelengkap kode. 

 

Pemekaian isyarat identitas / Call signe hanya untuk dua maksud saja, yaitu : 

1. untuk berbicara ke, atau memanggil sebuah stasion. 

2. untuk menjawab atau menunjukkan sebuah stasion. 

      Contoh :    

YP  LABC    artinya  saya ingin berhubungan dengan kapal LABC dengan memakai 

.....................  ( Pelengkap I ) 

  HY1  LABC  artinya  Kapal LABC yang bertubrukan dengan saya  telah melanjutkan 

pelayarannya.   

 

    Isyarat identitas atau Call Signe untuk stasion  
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      a.  Untuk stasion darat ( Coast Station ) terdiri dari 3  

           Contoh : PKA 

      b.  Untuk stasion Kapal ( Ships Station ) terdiri dari 4  

           Contoh : PKAA 

      c.  Untuk stasion Pesawat ( Aircraft  Station ) terdiri dari 5  

           Contoh : PKAAA 

Seri Call Signe untuk Negara Republik Indonesia 

Coast Station Ships Station Aircraft Station 

PKA – POZ PKAA – POZZ PKAAA- POZZZ 

YBA – YHZ YBAA – YHZZ YBAAA - YHZZZ 

         7AA -  7IZ 7AAA – 7IZZ 7AAAA – 7IZZZ 

8AA – 8IZ 8AAA – 8IZZ  8AAAA – 8IZZZ 

 

NATIONALITY IDENTITY SIGNALS FOR SHIPS AND AIRCRAFT 

Call sign 

series 

 

Allocated to 

 

Call sign 

series 

Allocated to 

 

AAA-ALZ 

 

AMA-AOZ  

APA-ASZ  

ATA-AWZ  

AXA-AXZ 

 

AYA-AZZ  

BAA-BZZ  

CAA-CEZ  

CFA-CKZ  

UNITED STATES OF 

 AMERICA 

SPAIN 

PAKISTAN 

INDIA (REPUBLIC OF) 

AUSTRALIA (COMMON 

 WEALTH OF) 

ARGENTINE REPUBLIC 

CHINA 

CHILE 

CANADA 

EUA-EWZ 

 

EXA-EZZ 

 

FAA-FZZ 

 

 

 

 

 

GAA-GZZ 

BYELORUSSIAN SOVIET 

 SOCIALIST REPUBLIC 

UNION OF SOVIET 

 SOCIALIST 

REPUBLICS 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELECOM 

 MUNICATION AGENCY 
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CLA-CMZ  

CAN-CNZ  

COA-COZ  

CPA-CPZ  

CQA-CRZ 

 

CSA-CUZ  

CVA-CXZ 

 

CYA-CZZ  

DAA-DTZ 

 

DUA-DZZ 

EAA-EHZ  

 

EIA-FJZ  

EKA-EKZ 

 

ELA-ELZ  

EMA-EOZ 

 

EPA-EQZ  

ERA-ERZ 

 

ESA-ESZ  

ETA-ETZ 

CUBA 

MOROCCO (KINGDOM OF) 

CUBA 

BOLIVIA 

PORTUGUESE OVERSEAS 

 PROVINCES 

PORTUGAL 

URUGUAY (ORIENTAL 

 REPUBLIC OF) 

CANADA 

GERMANY, FEDERAL 

 REPUBLIC OF 

PHILIPPINES (REPUBLIC 

 OF THE) 

SPAIN 

IRELAND 

UNION OF SOVIET  

 SOCIALIST REPUBLICS 

LIBERIA (REPUBLIC OF) 

UNION OF SOVIET  

 SOCIALIST REPUBLICS 

IRAN 

UNION OF SOVIET 

 SOCIALIST REPUBLICS 

ESTONIA 

ETHIOPIA 

 

 

HAA-HAZ 

 

HBA-HBZ 

 

HCA-HDZ 

HEA-HEZ 

 

HFA-HFZ 

 

HGA-HGZ 

 

HHA-HHZ 

HIA-HIZ 

HJA-HKZ 

HIA-HMZ 

HNA-HNZ 

HOA-HPZ 

HQA-HRZ 

 

HSA-HSZ 

HTA-HTZ 

HUA-HUZ 

 

HVA-HVZ 

UNITED KINGDOM OF 

 GREAT BRITAIN AND 

 NORTHERN IRELAND 

HUNGARIAN PEOPLE'S 

 REPUBLIC 

SWITZERLAND 

 (CONFEDERATION) 

ECUADOR 

SWITZERLAND 

 (CONFEDERATION) 

POLAND (PEOPLE'S 

 REPUBLIC OF) 

HUNGARIAN PEOPLE'S 

 REPUBLIC 

HAITI (REPUBLIC OF) 

DOMINICAN REPUBLIC 

COLOMBIA (REPUBLIC 

OF) 

KOREA (REPUBLIC OF) 

IRAQ (REPUBLIC OF) 

PANAMA 

HONDURAS (REPUBLIC 

OF) 

THAILAND 

NICARAGUA 

EL SALVADOR 

 (REPUBLIC OF) 

VATICAN CITY STATE 
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Call sign 

series 

 

Allocated to 
Call sign 

series 
Allocated to 

HWA-HYZ 

 

 

 

 

 

 

HZA-HZZ 

 

IAA-IZZ  

 

 

JAA-JSZ 

JTA-JVZ 

 

JWA-JXZ 

JYA-JYZ 

 

JZA-JZZ 

 

KAA-KZZ 

 

LAA-LNZ 

LOA-LWZ 

LXA-LXZ 

LYA-LYZ 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELE 

 COMMUNICATION 

 AGENCY 

SAUDI ARABIA 

 (KINGDOM OF) 

ITALY AND TERRITORIES 

 UNDER MANDATE OF 

 U.N. 

JAPAN 

MONGOLIAN PEOPLE'S 

 REPUBLIC 

NORWAY 

JORDAN (HASHEMITE 

 KINGDOM OF) 

NETHERLANDS NEW 

 GUINEA 

UNITED STATES OF 

 AMERICA 

NORWAY 

ARGENTINE REPUBLIC 

LUXEMBOURG 

LITHUANIA 

QAA-QZZ 

RAA-RZZ 

 

SAA-SMZ 

SNA-SftZ 

 

SSA-SSM 

SSN-STZ 

SUA-SUZ 

SVA-SZZ 

TAA-TCZ 

TDA-TDZ 

TEA-TEZ 

TFA-TFZ 

TGA-TGZ 

THA-THZ 

 

 

 

 

 

TIA-TIZ 

TJA-TJZ 1 

 

TKA-TKZ 

 

(SERVICE 

ABBREVIATIONS) 

UNION OF SOVIET 

 SOCIALIST REPUBLICS 

SWEDEN 

POLAND (PEOPLE'S 

 REPUBLIC OF) 

UNITED ARAB REPUBLIC 

SUDAN (REPUBLIC OF 

THE) 

UNITED ARAB REPUBLIC 

GREECE 

TURKEY 

GUATEMALA 

COSTA RICA 

ICELAND 

GUATEMALA 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

FRENCH 

 OVERSEAS POST AND 

 TELECOMMUNICATION 

 AGENCY 

COSTA RICA 

CAMEROON (FEDERAL 
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LZA-LZZ 

 

MAA-MZZ 

 

 

NAA-NZZ 

 

OAA-OCZ 

ODA-ODZ 

OEA-OEZ 

OFA-OJZ 

OKA-OMZ 

 

ONA-OTZ 

OUA-OZZ 

PAA-PIZ 

PJA-PJZ 

PKA-POZ 

PPA-PYZ 

PZA-PZZ 

BULGARIA (PEOPLE'S 

 REPUBLIC OF) 

UNITED KINGDOM OF 

 GREAT BRITAIN AND 

 NORTHERN IRELAND 

UNITED STATES OF 

 AMERICA 

PERU 

LEBANON 

AUSTRIA 

FINLAND 

CZECHOSLOVAK SOCIAL 

 IST REPUBLIC 

BELGIUM 

DENMARK 

NETHERLANDS 

NETHERLANDS ANTILLES 

INDONESIA (REPUBLIC OF) 

BRAZIL 

SURINAM 

 

 

 

 

TLA-TLZ 1 

 

TMA-TMZ 

 

 

 

 

 

TNA-TNZ 

1 

 

TOA-TQZ 

 

 

 

 

 

TRA-TRZ 1 

 REPUBLIC OF) 

FRANCE AND GROUP OR 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELECOM 

 MUNICATION AGENCY 

CENTRAL AFRICAN RE 

 PUBLIC 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELECOM 

 MUNICATION AGENCY 

CONGO (REPUBLIC OF 

 THE) (BRAZZAVILLE) 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELECOM 

 MUNICATION AGENCY 

GABON REPUBLIC 

 

Call sign 

series 

 

Allocated to 
Call sign 

series 
Allocated to 

TSA-TSZ 2 TUNISIA XWA- LAOS (KINGDOM OF) 
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TTA-TTZ 1 

TUA-TUZ 1 

 

TVA-TXZ 

 

 

 

 

 

TYA-TYZ 1 

TZA-TZZ' 

UAA-UQZ 

 

URA-UTZ 

 

UUA-UZZ 

 

VAA-VGZ 

VHA-VNZ 

 

VOA-VOZ 

VPA-VSZ 

 

 

 

 

 

 

 

CHAD (REPUBLIC OF THE) 

IVORY COAST (REPUBLIC 

 OF THE) 

FRANCE AND GROUP OF 

 TERRITORIES REPRE 

 SENTED BY THE 

 FRENCH OVERSEAS 

 POST AND TELECOM 

 MUNICATION AGENCY 

DAHOMEY (REPUBLIC OF) 

MALI (REPUBLIC OF) 

UNION OF SOVIET SOCIAL 

 IST REPUBLICS 

UKRANIAN SOVIET SOCIAL 

 IST REPUBLIC 

UNION OF SOVIET SOCIAL 

 IST REPUBLICS 

CANADA 

AUSTRALIA (COMMON 

 WEALTH OF) 

CANADA 

OVERSEAS TERRITORIES 

 FOR THE INTERNA 

 TIONAL RELATIONS OF 

 WHICH THE GOVERN 

 MENT OF THE UNITED 

 KINGDOM OF GREAT 

 BRITAIN AND NORTH 

 ERN IRELAND ARE 

XWZ 

XXA-XXZ 

 

XYA-XZZ 

YAA-YAZ 

YBA-YHZ 

 

YIA-YIZ 

YJA-YJZ 

 

YKA-YKZ 

YLA-YLZ 

YMA-YMZ 

YNA-YNZ 

YOA-YRZ 

 

YSA-YSZ 

 

YTA-YUZ 

 

YVA-YYZ 

YZA-YZZ 

 

ZAA-ZAZ 

 

ZBA-ZJZ 

 

 

 

PORTUGUESE OVERSEAS 

 PROVINCES 

BURMA (UNION OF) 

AFGHANISTAN 

INDONESIA (REPUBLIC 

 OF) 

IRAQ (REPUBLIC OF) 

NEW HEBRIDES (ANGLO 

 FRENCH 

CONDOMINIUM) 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

LATVIA 

TURKEY 

NICARAGUA 

ROUMANIA (SOCIALIST 

 REPUBLIC OF) 

EL SALVADOR (REPUBLIC 

 OF) 

YUGOSLAVIA (FEDERAL 

 SOCIALIST REPUBLIC 

OF) 

VENEZUELA (REPUBLIC 

OF) 

YUGOSLAVIA (FEDERAL 

 SOCIALIST REPUBLIC 

OF) 

ALBANIA (PEOPLE'S 

 REPUBLIC OF) 

OVERSEAS TERRITORIES 
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VTA-V WZ 

VXA-VYZ 

VZA-VZZ 

 

WAA-

WZZ 

 

XAA-XIZ 

XJA-XOZ 

XPA-XPZ 

XQA-XRZ 

XSA-XSZ 

XTA-XTZ 1 

 

XUA-XUZ 

XVA-XVZ 

 RESPONSIBLE 

INDIA (REPUBLIC OF) 

CANADA 

AUSTRALIA (COMMON 

 WEALTH OF) 

UNITED STATES OF 

 AMERICA 

MEXICO 

CANADA 

DENMARK 

CHILE 

CHINA 

UPPER VOLTA (REPUBLIC 

 OF) 

CAMBODIA (KINGDOM OF) 

VIET-NAM (REPUBLIC OF) 

 

 

 

 

 

ZKA-ZMZ 

ZNA-ZOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPA-ZPZ 

 FOR THE INTERNA 

 TIONAL RELATIONS 

OF 

 WHICH THE GOVERN 

 MENT OF THE UNITED 

 KINGDOM OF GREAT 

 BRITAIN AND NORTH 

 ERN IRELAND ARE 

 RESPONSIBLE 

NEW ZEALAND 

OVERSEAS TERRITORIES 

 FOR THE INTERNA 

 TIONAL RELATIONS 

OF 

 WHICH THE GOVERN 

 MENT OF THE UNITED 

 KINGDOM OR GREAT 

 BRITAIN AND NORTH 

 ERN IRELAND ARE 

 RESPONSIBLE 

PARAGUAY 

 

Call sign 

series 

 

 

Allocated to 

 

Call sign 

series 

 

Allocated to 

ZQA-ZQZ 

 

 

 

OVERSEAS TERRITORIES 

 FOR THE INTERNA 

 TIONAL RELATIONS OF 

 WHICH THE GOVERN 

5AA-5AZ 

5BA-5BZ 1 

5CA-5GZ 

5HA-5IZ 1 

LIBYA (KINGDOM OF)  

CYPRUS (REPUBLIC OF)  

MOROCCO (KINGDOM 

OF) TANZANIA (UNITED 
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ZRA-ZUZ 

 

 

 

ZVA-ZZZ 

2AA-2ZZ 

 

3AA-3AZ 

3BA-3FZ 

3GA-3GZ 

3HA-3UZ 

3VA-3VZ 

3WA-

3WZ 

3XA-3XZ 

3YA-3YZ 

3ZA-3ZZ 

4AA-4CZ 

 

4DA-4IZ 

4JA-4LZ 

 

4MA-4MZ 

 

 MENT 'OF THE UNITED 

 KINGDOM OF GREAT 

 BRITAIN AND NORTH 

 ERN. IRELAND ARE 

 RESPONSIBLE 

SOUTH AFRICA (REPUB 

 LIC OF) AND TERRI 

 TORY OF SOUTHWEST 

 AFRICA 

BRAZIL 

UNITED KINGDOM OF 

 GREAT BRITAIN AND 

NORTHERN IRELAND 

MONACO 

CANADA 

CHILE 

CHINA 

TUNISIA 

VIET-NAM (REPUBLIC OF) 

GUINEA (REPUBLIC, OF) 

NORWAY 

POLAND (PEOPLE'S 

 REPUBLIC OF) 

MEXICO 

PHILIPPINES (REPUBLIC 

 OF THE) 

UNION OF SOVIET 

SOCIAL 

 IST REPUBLICS 

 

5JA-5KZ 

5LA-5MZ 

5NA-50Z 1 

 

5PA-5QZ 

5RA-5SZ 1 

5TA-5TZ 1 

 

5UA-5UZ 1 

 

5VA-5VZ 1 

5WA-5WZ 

1 

5XA-5XZ 1 

5YA-5ZZ 1 

6AA-6BZ 

6CA-6CZ 

6DA-6JZ 

6KA-6NZ 

60A-60Z 

6PA-6SZ 

6TA-6UZ 

6VA-6WZ 1 

 

6XA-6XZ 1 

6YA-6YZ 1 

6ZA-6ZZ 1 

7AA-7IZ 

RE  PUBLIC OF) 

COLOMBIA (REPUBLIC 

OF) LIBERIA (REPUBLIC 

OF) NIGERIA (FEDERAL 

RE PUBLIC OF) 

DENMARK  

MALAGASY REPUBLIC 

MAURITANIA (ISLAMIC 

REPUBLIC OF)  

NIGER (REPUBLIC OF 

  

 THE) 

TOGOLESE REPUBLIC 

WESTERN SAMOA  

UGANDA 

KENYA 

UNITED ARAB REPUBLIC 

SYRIAN ARAB REPUBLIC 

MEXICO 

KOREA (REPUBLIC OF) 

SOMALI REPUBLIC 

PAKISTAN 

SUDAN (REPUBLIC OF 

THE)  

SENEGAL (REPUBLIC OF 

 THE) 

MALAGASY REPUBLIC 

JAMAICA 

LIBERIA (REPUBLIC OF) 
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4NA-40Z 

 

4PA-4SZ 

 

 

4TA-4TZ 

4UA-4UZ 

4VA-4VZ 

4WA-

4WZ 

4XA-4XZ 

4YA-4YZ 

 

 

4ZA-4ZZ 

VENEZUELA (REPUBLIC 

 OF) 

YUGOSLAVIA (FEDERAL 

 SOCIALIST REPUBLIC 

 OF) CEYLON 

PERU 

UNITED NATIONS (U.N.) 

HAITI (REPUBLIC OF) 

YEMEN 

ISRAEL (STATE OF) 

INTERNATIONAL CIVIL 

 AVIATION ORGANIZA 

 TION (ICAO) 

ISRAEL (STATE OF) 

 

7JA-7NZ 

70A-70Z 

 

7PA-7PZ 1 

7QA-7QZ 1 

7RA-7RZ 1 

 

 

7SA-7SZ 

7TA-7YZ 1 

 

 

7ZA-7ZZ 

INDONESIA (REPUBLIC  

 OF) 

JAPAN 

SOUTHERN YEMEN 

 (PEOPLE'S REPUBLIC 

OF) LESOTHO 

(KINGDOM OF) MALAWI 

ALGERIA (ALGERIAN 

 DEMOCRATIC AND 

POP ULAR REPUBLIC)  

SWEDEN 

ALGERIA (ALGERIAN 

 DEMOCRATIC AND 

POP ULAR REPUBLIC) 

SAUDI ARABIA 

(KINGDOM  OF) 

 

 

Call sign 

series 

 

 

Allocated to 

 

Call sign 

series 

 

Allocated to 

8AA-8IZ 

 

8JA-8NZ 

80A-80Z 

 

8PA-8PZ 

1 

8QA-8RZ 

INDONESIA (REPUBLIC 

 OF) 

JAPAN 

BOTSWANA (REPUBLIC 

 OF) 

BARBADOS 

MALDIVE ISLANDS 

GUYANA 

91A-9JZ 1 

9KA-9KZ 

9LA-9LZ 1 

9MA-9MZ 

9NA-9NZ 

90A-9TZ 

 

9UA-9UZ 1 

ZAMBIA (REPUBLIC OF) 

KUWAIT 

SIERRA LEONE 

MALAYSIA 

NEPAL 

CONGO (DEMOCRATIC 

 REPUBLIC OF THE) 

BURUNDI (REPUBLIC 
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1 

8RA-8RZ 

1 

8SA-8SZ 

8TA-8YZ 

8ZA-8ZZ 

 

9AA-9AZ 

 

9BA-9DZ 

9EA-9FZ 

9GA-9GZ 

9HA-9HZ 

1 

SWEDEN 

INDIA (REPUBLIC OF) 

SAUDI ARABIA 

(KINGDOM 

 OF) 

SAN MARINO (REPUBLIC 

 OF) 

IRAN 

ETHIOPIA 

GHANA 

MALTA 

9VA-9VZ 1 

9WA-9WZ 

1 

9XA-9XZ 1 

9YA-9ZZ 1 

A2A-A2Z 

OF) 

SINGAPORE (REPUBLIC 

OF) 

MALAYSIA 

RWANDA (REPUBLIC OF) 

TRINIDAD AND TOBAGO 

BOTSWANA (REPUBLIC 

OF) 

       

Latihan Soal : 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan isyarat Identitas  

2. Bagaimana cara mengenal Kebangsaan sebuah kapal dengan melihat Isyarat 

identitas atau Call Signe saja. 

3. Untuk maksud apa saja Isyarat identitas digunakan 

4. Tulislah Seri Call Signe Untuk negara : 

a. Republi Indonesia 

b. Malaisia 

c. Singapur 
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BAB III 

 

MENGIRIMKAN  BERITA DENGAN BENDERA ISYARAT INTERNASIONAL 

 

3.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

           Taruna mampu menggunakan bendera isyarat internasional untuk mengirim 

berita. 

3.2. Uraian materi : 

         Cara mengirimkan  berita dengan bendera isyarat internasional. 

 

Isyarat panggilan umum (atau panggilan untuk stasion yang tidak Kode isyarat 

internasional memiliki beberapa metode (cara) yang dapat digunakan dalam 

pelaksanaannya, yaitu antara lain : isyarat bendera , isyarat cahaya, isyarat bunyi, 

suara manusia, radio telegraphy, radio telephony, isyarat morse. Dalam bab ini 

akan dijelaskan semua metode diatas satu persatu kecuali isyarat dengan 

menggunakan suara manusia yang langsung kami jelaskan secara singkat, isyarat 

dengan menggunakan suara manusia dilaksanakan dengan menggunakan pengeras 

suara agar dapat terdengar jelas oleh sipenerima berita yang tentunya memiliki 

jarak yang sangat terbatas bilamana memungkinkan bahasa yang digunakan adalah 

bahasa yang biasa digunakan baik oleh pengirim berita maupun si penerima tetapi 

bila timbul kesulitan dalam bahasa, maka kelompok kode isyarat internasional harus 

dikirim dengan menggunakan tabel ejaan phonetic.( tabel terlampir pada bab 

lampiran). 

 

A. Isyarat bendera 

Secara umum ditentukan bahwa ada satu deretan kibaran bendera yang boleh 

diisyaratkan pada saat pengibaran . Setiap bendera atau kelompok bendera harus 

tetap berkibar sampai ada jawaban dari stasion penerima. Apabila pada satu tali 
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bendera diisyaratkan lebih dari satu kelompok, maka kelompok kelompok itu harus 

dipisahkan dengan tali pemisah (Tackline). Stasion pengirim harus mengibarkan  

bendera ditempat yang sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh stasion 

penerima, dapat dilihat dengan jelas dan bebas dari gangguan asap tebal. Satu set 

bendera isyarat terdiri dari empat puluh (40 ) buah bendera, yaitu : 

a. 26 bendera abjad ( ahjad A s/d Z) 

b. 10 bendera angka ( I s/d 0) 

c. 3 bendera ular-ular pengganti. 

d. 1 bendera ular jawab/pembeda. 

Beberapa hal yang harus anda ketahui sehubungan dengan pengisyarat dengan 

menggunakan bendera : 

 

a. Cara memanggil. 

Isyarat identitas (callsign) dari stasion yang dituju dikibarkan bersama isyarat “YP” 

apabila pengibaran isyarat tanpa isyarat identitas maka panggilan dan berita ditujukan 

ke sernua stasion dalam jarak penglihatan. Jika kita ingin mengetahui isyarat identitas 

stasion lain, maka dapat dikibarkan isyarat sebagai berikut :  

  1.  ”VF” = Anda harus mengibarkan isyarat identitas anda . 

      2. ”CS” = Apakah nama panggilan atau isyarat identitas kapal (stasion) anda ? 

setelah mengibarkan isyarat diatas, anda harus mengibarkan isyarat identitas anda, 

cara pengibaranya adalah dengan mengibarkan kelompok isyarat : “YO” = Saya ingin 

berkomunikasi memakai ...................( tabel pelengkap I) dengan kapal yang 

baringanya ........... Dari saya. 

Contoh :   

YOl = Saya ingin berkomunikasi memakai isyarat bendera 

Y02 = Saya ingin berkomunikasi memakai suara manusia (mega phone). 

Y03 = Saya ingin berkumunikasi memakai isyarat cahaya 

Y04 = Saya ingin berkomunikasi memakai isyarat suara 
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b. Cara menjawab isyarat. 

Semua stasion penerima harus mengibarkan ular jawab (isyarat jawab) setengah tiang 

segera setelah melihat tiap kibaran stasion pengirim dan menaikkan ke puncak tiang 

dengan segera apabila isyarat telah dimengerti. Apabila isyarat dari stasion pengirim 

telah diturunkan, maka ular jawab dari stasion penerima diturunkan sampai setengah 

tiang kembali hal ini dilaksanakan sampai pengiriman berita berakhir. 

 

c. Cara mengakhiri isyarat. 

Stasion pengirim mengibarkan ular jawab segera setelah kibaran terakhir dari isyarat 

untuk menunjukan bahwa isyarat sudah lengkap. Stasion penerima harus menjawab 

dengan cara yang sama yaitu dengan mengibarkan ular jawab. 

 

d. Tindakan jika isyarat tidak dimengerti. 

Jika stasion penerima tidak dapat membedakan dengan jelas isyarat yang ditujukan 

kepadanya, maka yang dilakukan adalah menahan ular jawab setengah tiang tetapi 

jika penerima dapat membedakan tetapi tidak mengerti maksud isyarat yang 

disampaikan pengirim dapat mengibarkan isyarat sebagai berikut :  

d.a. “ZQ” = Isyarat anda kelihatan salah, anda harus mengecek dan mengulangi 

sepenuhnya. 

d.b. “ZL” = Isyarat anda sudah diterima, tetapi tidak dimengerti. 

 

e. Penggunaan ular-ular pengganti. 

Ular penganti digunakan untuk menggantikan bendera isyarat yang sama, baik bendera 

huruf maupun ular angka diulangi satu kali atau lebih dalam kelompok yang sama, jika 

dikapal hanya terdapat satu set bendera isyarat ular penganti pertama selalu 

mengulangi bendera isyarat yang teratas dalam kelompok yang sama, ular pengganti 

kedua selalu mengulangi bendera isyarat kedua dalam kelompok yang sama, ular 

pengganti ketiga selalu mengulangi bendera isyarat ketiga dalam kelompok yang sama, 

dihitung dari atas tidak pernah ular pengganti dapat digunakan lebih dari satu kali 
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dalam kelompok yang sama. Ular jawab apabila digunakan sebagai isyarat decimal 

harus diabaikan dalam penentuan urutan dalam penggunaaan ular pengganti. 

Contoh : 

- Isyarat VV, harus dibuat sebagai -berikut : 

        V 

      Ular pengganti pertama. 

- Angka “1100” 

1 

Ular pengganti pertama 

0 

ular penganti kedua 

isyarat 

L 2330 harus dibuat sebagai berikut 

L 

2 

3 

Ular penganti kedua 

0 

dalam hal ini, ular penganti kedua mengikuti ular angka dan ia hanya dapat 

mengulangi angka dalam kelompok yang sama. 

 

f. Cara mengeja. 

Nama nama dalam berita dari isyarat harus di eja dengan bendera huruf . 

Isyarat YZ = “kata-kata yang berikut ini adalah dalam bahasa biasa ( lazim) dapat 

digunakan jika perlu 

 

g. Pengunaan ular pembeda oleh kapal perang 

    Apabila kapal perang ingin berkomunikasi dengan kapal niaga ia harus mengibarkan 

ular    pembeda dalam posisi yang jelas kelihatan, dan berkibar selama isyarat dibuat. 



19 
 

 

B. Isyarat cahaya dan isyarat bunyi. 

Untuk isyarat cahaya dan isyarat bunyi symbol morse untuk abjad/huruf, angka dan lain 

lain dinyatakan dengan titik (dot) dan garis (dash) yang dinyatakan dalam bentuk 

tunggal atau kelompok. 

Tenggang waktu diantara titik-titik, garis-garis dan kombinasi titik garis satu sama 

lainnya diatur sebagai berikut : 

a) sebuah titik ditetapkan sebagai satu unit 

b) sebuah garis setara dengan tiga unit. 

c) Tenggang waktu antara atau satu tanda dengan tanda lain sama dengan satu unit. 

antara dua simbol yang lengkap sama dengan tiga unit. Antara dua kata atau 

kelompok sama dengan tujuh unit 

Dalam isyarat cahaya dan isyarat bunya, pada umunya harus memenuhi instruksi yang 

berlaku disini. cara yang paling baik untuk menghindari, yaitu membuat titik agar lebih 

pendek ditetapkan. Standar perbandingan isyarat cahaya dinilai empat puluh huruf tiap 

menit perincian instruksi-instruksi untuk isyarat cahaya dan isyarat akan kita perinci 

sebagai berikut : 

1. Isyarat cahaya 

Isyarat yang dibuat dengan cahaya dibagi dalam bagian bagian sebagai berikut : 

a. Panggilan (call). Terdiri dari panggilan umum atau isyarat identitas dari stasion yang 

dipanggil ini dijawab dengan isyarat jawab. 

b. Perkenalan (Identity) Stasion pengirim membuata isyarat DE diikuti oleh isyarat 

identitas atau namanya. ini akan diulangi kembali oleh stasion penerima yang 

kemudian mengisyaratkan identitas atau namanya, stasion pengirim juga mengulangi 

kembali isyarat identitas atau nama dari stasion penerima. 

c. Isi berita (text) terdiri dari bahasa lazim atau kelompok kode. Apabila kelompok kode 

digunakan, maka harus didahului oleh isyarat YU. Kata kata dari bahasa lazim mungkin 

juga ada di dalam isi berita, apabila isyarat yang mencakup nama , tempat dan 

sebagainya. Penerima dari tiap tiap kata atau kelompok ditunjukan dengan isyarat T. 
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d..Penutup (ending). Terdiri dari isyarat penutup AR yang dijawab dengan R. 

Apabila seluruh isi berita dalam bahasa Lazim, maka mengikuti prosedur yang sama. 

Panggilan dan perkenalan dapat ditiadakan apabila dua stasion sudah melakukan 

komunikasi dan sudah saling menukar isyarat. Daftar isyarat prosedur untuk 

pengirinman dengan isyarat cahaya adalah sebagai berikut: 

 

AA AA AA dan seterusnya 

EEEEEE dan seterusnya 

AAA 

TTTT 

T Panggilan untuk kapal yang tak dikenal atau panggilan umum 

Tanda hapus 

Titik habis atau persepuluhan 

Tanda j awab 

Kata atau kelompok telah diterima. 

a. Isyarat panggilan umum (atau panggilan untuk stasiun yang tidak dikenal) AA AA AA 

dan seterusnya, dibuat, dibuat untuk menarik perhatian apabila ingin berisyarat 

atau kepada semua stasion yang isyarat identitas atau namanya tidak diketahui 

apabila ingin berisyarat kepada semua stasion dalam jarak visual isyarat atau 

kepada sebuah stasion yang isyarat identitas atau namanya tidak diketahui, 

panggilan dilakukan tanpa terputus sampai ada jawaban dari stasion yang 

dituju. 

b. Isyarat tanda jawab TTTT dan seterusnya, dibuat untuk menjawab panggilan 

dan diteruskan sampai stasion pengirim berhenti memangil, pengiriman diawali 

isyarat DE yang diikuti nama atau isyarat identitas dari stasion pengirim. 

c.  Huruf “T” dibuat untuk menunjukan penerimaan dari setiap kata atau kelompok. 

d. Isyarat tarida batal EEEEEE dan seterusnya, digunakan untuk menunjukan 

bahwa kelompok atau kata terakhir yang sudah diisyaratkan tidak benar, ini 

dijawab dengan isyarat tanda hapus. Apabila menjawab, stasion pengirim akan 
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mengulangi pengisyaratkan kata atau kelompok dengan betul dan melanjutkan 

pengiriman. 

e..,Isyarat tanda ulang RPT digunakan sebagai berikut : 

    1.   Oleh stasion pengirim untuk menunjukan bahwa ia akan menugulangi       

(saya ulangi). Jika RPT tidak diikuti dengan segera pengulangan, maka 

isyarat harus  ditafsirkan bahwa sebagai suatu permohonan kepada stasion 

penerima untuk mengulangi isyarat yang telah diterima (ulangi apa yang 

anda sudah terima ) 

     2. Oleh stasion penerima, suatu permohonan kepada stasion pengirim agar 

mengulangi isyarat yang telah dikirim (ulangi apa yang sudah anda kirim) 

     3. Isyarat tanda ulang khusus AA, AB, WA, WB, dan BN disediakan buat stasion 

penerima. Dalam setiap hal mereka dapat membuatnya segera sesudah 

isyarat tanda ulang RPT. 

         Contoh : 

         RPT AB KL = ulangi semua sebelum KL. RPTBN “boats” ” survivor” = Ulangi 

semua diantara kata boats dan survivors. 

    4.  Jika isyarat tidak (mengerti atau apabila pengiriman tidak jelas, maka isyarat 

tanda ulang tidak digunakan ulang tidak digunakan. 

Stasion penerima harus membuat isyarat tersendiri dari kode. Sebagai 

contoh “Isyarat anda sudah diterima, tetapi tidak dimengerti 

f. Penerima ini pengulangan yang benar ditunjukan dengan isyarat OK. Isyarat 

yang sma mungkin dipergunakan sebagi jawaban untuk membenarkan suatu 

pertanyaan. Isyarat tanda penutup AR dibuat dalam semua hal untuk 

menunjukan berakhirnya suatu isyarat atau berakhirnya suatu pengiriman. 

Stasion penerima menjawab dengan isyarat R yang atinya sudah daterima atau 

saya terima isyarat yang 

h.Stasiun pengirim membuat isyarat CS apabila membutuhkan nama atau isyarat 

identitas stasion penerima. 

i.  Isyarat tunggu atau isyarat periode AS digunakan sebagai berikut : 
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   1. Apabila dibuat tersendiri atau sesudah berakhirnya suatu isyarat, itu 

menunjukan bahwa stasion lain harus menunggu komunikasi selanjutnya ( 

Isyarat tunggu ). 

   2. Apabila disisipkan diantara kelompok, itu menunjukan pemisah antara 

kelompok (isyarat periode) untuk mencegah kekeliruan. 

j. Isyarat C harus dibuat untuk menunjukan benarnya suatu pernyataaan atau 

membenarkan suatu isyarat pertanyaan; isyarat RQ harus dibuat untuk 

menunjukan suatu pertanyaaan, untuk menunjukan suatu pernyataan negative, 

isyarat N dibuat untnk isyarat visual atau isyarat bunyi dan isyarat NO harus 

dibuat untuk suara manusia atau pengiriman dengan radio. 

k. Apabila isyarat N atau NO dan RQ digunakan untuk merubah isyarat affirmative 

menjadi pernyataan negative atau menjadi suatu pertanyaan, tidak mutlak harus 

dikirim sesudah isyarat utama. 

 

    Contoh : 

             CY N (atau NO yang telah disediakan “Sekoci - sekoci tidak datang    

              kepada anda. 

               CWRQ+ Apakah sekoci / rakit ada diatas kapal ? 

                 Isyarat C,N atau NO dan RQ tidak dapat untuk isyarat huruf tunggal. 

 

2. Isyarat bunyi. 

2.1. Kegiatan Pembelajaran 3. Komunikasi Dengan Isyarat Bunyi 

2.1.1. Deskripsi 

Penggunaan isyarat bunyi sangat rentan menimbulkan  kekacauan 

atau salah pengertian. Oleh karena itu isyarat bunyi dipergunakan seminimal 

mungkin dengan mempergunakan suling, sirine, terompet kabut dan 

sebagainya, Pengisyaratan bunyi harus dilakukan dengan perlahan-lahan atau 

dengan standar kecepatan pengiriman dengan isyarat bunyi adalah 8 

(delapan) perkataan atau 40 huruf untuk setiap menitnya. 
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Komunikasi dengan isyarat bunyi sebaiknya dilakukan pada perairan 

bebas dan memiliki pandangan yang cukup. Seorang petugas komunikasi di 

kapal untuk bisa berkomunikasi dengan isyarat bunyi, yang bersangkutan 

harus menguasai kode morse, karena berita harus disampaikan dalam bentuk 

kode morse bunyi. 

Penggunaan isyarat-isyarat bunyi selain isyarat-isyarat satu huruf 

hanya harus digunakan dalam keadaan yang  amat  sangat membahayakan 

dan jangan digunakan dalam perairan ramai. Oleh karena sifatnya yang 

khusus, penggunaan isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas harus mengacu 

kepada peraturan P2TL tahun 1972 (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut) 

seperti dijelaskan pada modul ini, khususnya pada sub bab komunikasi di 

kapal dalam keadaan darurat. 

2.1.2. Kegiatan Belajar 

1) Tujuan Pembelajaran 

Setelah melakukan kegiatan belajar “komunikasi dengan isyarat bunyi” ini 

diharapkan peserta didik dapat : 

1) Menjelaskan prosedur komunikasi isyarat bunyi sesuaistandar 

operasional penggunaan. 

2) Menyebutkan simbol-simbol morse. 

3) Mendemonstrasikan berkomunikasi dengan isyarat bunyi. 

4) Mengidentifikasi isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. 

5) Menjelaskan komunikasi darurat dengan menggunakan isyarat bunyi. 

 

2) Uraian Materi 

a. Komunikasi di kapal dalam keadaan normal 

    Pengisyaratan bunyi menggunakan tanda morse yang menimbulkan huruf- 

huruf, angka-angka, dan sebagainya. Diungkapkan dalam tanda-tanda dasar 

yang berupa titik-titik (Pendek-Pendek dan Garis-Garis (Panjang) 

diisyaratkan secara tunggal atau secara kombinasi tentang waktu 

pemancarannya, kita  
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harus memperhatikan benar-benar tentang perimbangan waktu antara titik- 

titik (pendek- pendek), garis-garis (panjang-panjang), ruang-ruang di antara 

dasar yang satu dengan tanda dasar yang lain dan ruang ruang di antara 

dan tanda morse lengkap serta ruangan-ruangan antara dua kata atau 

kelompok. Perimbangan waktu yang dimaksudkan itu adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebuah Titik (Pendek) dipergunakan sebagai satu satuan waktu. 

b) Sebuah Garis (Panjang) senilai dengan tiga titik (= 3 satuan 
waktu). 

c) Ruang waktu diantara dua tanda dasar senilai dengan satu titik 

(=1 satuan waktu). 

d) Ruang waktu di antara dua simbol lengkap senilai dengan 3 titik 

(= 3 satuan waktu). 

e) Ruang waktu antara dua kata atau dua kelompok senilai dengan 

7 titik (= 7 satuan waktu). 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perimbangan waktu yang 

dimaksudkan itu, harap perhatikan contoh di bawah ini: 

Contoh: 
 
 
 
 

“KAPAL KEBAKARAN” akan diisyaratkan sebagai berikut: 

- . - / . - / . - - . / . - / . - . . // - . - / . / - . . . /. – / - . - / . - / . - . / . - / 

- . // 
 

Titik                                 = satu satuan waktu 

Garis  = tiga satuan waktu 

Antara dua pancaran dalam satu huruf     = satu satuan waktu Antara dua 

huruf/angka dalam satu kata                  = tiga satuan waktu 

Antara dua kata = tujuh satuan waktu 
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Dalam melakukan perisyaratan bunyi sebaiknya mematuhi instruksi 

sebagaimana yang telah ditentukan, akan sulit kalau waktunya sangat lambat, 

sebab sukar membedakan antara titik-titik dan garis, akibat kurang cepatnya 

membedakan waktu. Dalam hal ini, maka kita harus lebih memanjangkan 

garis-garis dalam perbandingan dengan titik- titik. Standar kecepatan 

pengiriman dengan isyarat bunyi adalah 8 (delapan) perkataan atau 40 huruf 

untuk setiap menitnya. 

Isyarat-isyarat   harus    dilakukan    secara    perlahan-lahan dan dengan 

jelas. Isyarat-isyarat itu boleh diulang, jika perlu, tetapi dengan selang waktu 

yang cukup untuk menjamin bahwa tidak akan dapat menimbulkan kekeliruan 

dan bahwa isyarat-isyarat satu huruf  tidak akan terkelirukan sebagai 

kelompok- kelompok dua huruf. 

Para Nakhoda harus ingat bahwa isyarat-isyarat satu huruf dari kode 

yang ditandai dengan *) (yaitu B, C, D, E, G, H, I, S, T dan Z) , apabila 

disampaikan dengan bunyi, hanya boleh disampaikan untuk memenuhi 

persyaratan yang ditentukan oleh peraturan-peraturan internasional untuk 

mencegah pelanggaran di laut saja. Acuan juga dibuat untuk isyarat-isyarat 

satu huruf yang diperuntukkan bagi penggunaan khusus antara kapal 

pemecah es dan kapal-kapal yang ditolong. 

Kode-kode isyarat yang biasa dipergunakan dalam isyarat bunyi 

hampir sama dengan yang dipergunakan dalam isyarat cahaya, antara lain: 

 AA AA  AA dan seterusnya : Isyarat panggilan umum (atau 

panggilan untuk stasiun yang tidak dikenal) , dibuat untuk menarik perhatian 

apabila ingin berisyarat dengan semua stasiun atau dengan sebuah stasiun 

yang nama atau isyarat identitasnya tidak diketahui. Panggilan itu dilakukan 

secara terus menerus sampai memperoleh balasan dari stasiun yang 

ditujukan. 
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 TTTTTT dan seterusnya : Isyarat balas, dibuat untuk 

membalas panggilan dan isyarat ini harus diisyaratkan secara terus 

menerus sampai stasiun pengirim menghentikan panggilannya. 

 DE : Dari ………….. (dipakai di depan nama atau tanda 

pengenal/isyarat identitas dari stasiun pengirim). 

 Panggilan dilakukan oleh stasiun pengirim dan selanjutnya 

mengirimkan berita dengan tiada terputus-putus, sampai dengan 

persiapan komunikasi ditutup dengan menyampaikan isyarat “AR”. 

Jika sipenerima isyarat tidak ketinggalan dalam menerima suatu 

isyarat perkataan atau kelompok, maka ia akan memberi isyarat 

“R” pada akhir berita yang diterimanya. 
 

 AR : isyarat penutup, digunakan dalam semua hal untuk 

menyatakan akhir isyarat atau akhir transmisi oleh stasiun 

pengirim. 

 R : dilakukan oleh stasiun penerima, yang artinya telah diterima / 

Received atau saya telah menerima isyarat anda yang terakhir / I 

have received your last signal. 

 Apabila  si  penerima  isyarat  (stasiun  penerima)  ketinggalan  

dalam menerima suatu perkataan atau kelompok, maka ia segera 

memberi tanda ulangan “UD”. Pada waktu mendengar tanda ini, 

stasiun pengirim memutuskan pengisyaratannya dan kembali 

mengirimkan beberapa perkataan atau kelompok berita ke 

belakang, setelah itu stasiun pengirim melanjutkan beritanya 

sampai tuntas. 

 CS : stasiun  pengirim  membuat  isyarat  apabila  menanyakan 

nama atau isyarat identitas dari stasiun penerima. 

 AS : isyarat tunggu atau isyarat periode harus digunakan sebagai 

berikut : 

- Apabila dibuat secara tersendiri atau setelah akhir suatu 
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isyarat berarti bahwa stasiun lain itu harus menunggu 

untuk komunikasi lebih lanjut (isyarat tunggu/ waiting 

signal); 

- Apabila isyarat AS disisipkan antara kelompok-kelompok, 

isyarat itu berfungsi sebagai pemisah antara kelompok- 

kelompok (isyarat periode/period signals) untuk 

menghindari kekeliruan. 

b. Prosedur Isyarat 

Bunyi Contoh 

berisyarat 

KM  Indarung  (call  sign   PKVA)   ingin   menyampaikan   berita   

kepada KM Nenemalomo (call sign PKSL), Berita yang akan 

disampaikan adalah: 

“Pada tanggal 12 Februari 2007, Baringan dan jarak  sebuah  kapal  

yang diperoleh dengan Radar adalah Baringannya 2250 dan 

jaraknya 18 mil”. 

Ket. OM = Baringan dan jarak sebuah kapal yang diperoleh dengan 

Radar Berita ingin disampaikan dalam bentuk  kode  isyarat  

internasional dengan menggunakan isyarat bunyi ? 

Jawabannya perhatikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.11. Prosedur berisyarat dengan bunyi (Disampaikan dengan isyarat KODE) 

 

N

o 

Bagian 

Isyarat 
KM. Indarung 

KM. 

Nenemalomo 
KET 

1 Panggilan     
AA AA AA dst. 

  

 TTTTT dst. 

KM. Indarung 

memanggil 

KM 

Nenemalomo 
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2 Identitas DE PKVA  

 PKSL 

DE PKVA 

 

PKSL 

KM. 

Indarung 

mengutaraka

n nama 

panggilannya 

terlebih dahulu 

3 Teks Berita YU 

OM A225 R18 

D120207 

Tidak diberi 

jawaban, kalau 

salah satu 

perkataan ini 

tidak diterima, 

maka jawab 

dengan tanda 

ulangan “UD” 

 

 
4 

 
Penutup 

  

AR 

 
R 

 

 
Catatan: 

Tanda panah yang berada kekiri di atas itu dimaksudkan bahwa KM Nenemalomo 

yang pertama-tama mengutarakan nama panggilannya dan diulangi oleh KM 

Indarung. KM Indarung (call sign PKVA) ingin menyampaikan berita kepada KM 

Nenemalomo (call sign PKSL), Berita yang akan disampaikan adalah : 

“Sejak waktu sore terlihat beberapa ranjau terapung”. 

 

Berita ingin disampaikan dalam bentuk bahasa biasa dengan menggunakan  isyarat 

bunyi? 

Jawabannya perhatikan pada tabel 11 di bawah ini. 
 
 
 
 

 
Tabel 2.12. Prosedur berisyarat dengan bunyi (Disampaikan dengan isyarat bahasa 
biasa) 

 

N

o 

Bagian 

Isyarat 

KM. 

Indarung 
KM. Nenemalomo KET 

1 Panggilan     
AA AA AA 

   

TTTTT 

dst. 

KM. Alalunga 

memanggil KM 

Putilai 
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2 Identitas DE PKVA PKSL DE PKVA 
 

PKSL 

KM. Alalunga 

mengutarakan 

nama 

panggilannya 

terlebih dahulu 

3 Teks Berita YZ 

Sejak waktu 

sore terlihat 

beberapa 

Tidak diberi jawaban, 
kalau salah satu 
perkataan ini tidak 

diterima, maka jawab 

 

 

Catatan: 

Tanda panah yang berada kekiri di atas itu dimaksudkan bahwa KM Nenemalomo yang 

pertama-tama mengutarakan nama panggilannya dan diulangi oleh KM Indarung. 

 
c. Komunikasi di Kapal dalam Keadaan Darurat 

Dalam hal-hal yang khusus bila suatu kapal akan melakukan meeting, over 

taking atau crossing,  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  maka setiap awak kapal wajib 

segera memberikan tanda perhatian dengan membunyikan bel atau benda lainnya, 

sesuai dengan aturan P2TL. 

Adapun Isyarat bunyi yang biasa diterapkan dalam aturan P2TL (Peraturan 

Pencegahan Tubrukan di Laut) adalah sebagai berikut : 

a) Aturan yang ditetapkan dalam P2TL yang berhubungan dengan bunyi 

memiliki aturan tentang lamanya bunyi dipancarkan, sesuai dengan 

Aturan 32 dan 33. 

b) Suling berarti sembarang alat isyarat bunyi yang mampu 

menghasilkan tiupan- tiupan yang ditetapkan. 

c) Istilah “tiupan pendek” berati tiupan yang lamanya satu detik. Istilah 

“tiupan panjang” berarti tiupan yang lamanya 4 – 6 detik. 

d) Kapal yang panjangnya 12 m atau lebih harus dilengkapi dengan 

suling atau genta dan harus selalu dapat dibunyikan dengan tangan. 

Aturan 34, Isyarat olah gerak dan Isyarat peringatan 

Apabila kapal-kapal saling melihat, kapal  tenaga  yang  sedang  berlayar jika 

mengolah gerak harus menunjukkan olah gerak : 
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 satu tiup pendek ( . ) yang berarti "Saya sedang mengubah haluan 

saya ke kanan" 

 Dua tiup pendek ( . . ) yang berarti "Saya sedang mengubah 

haluan saya ke kiri" 

 Tiga tiup pendek ( . . . ) yang berarti "Saya sedang 

menggerakkan mundur mesin pendorong", 

Kapal yang bermaksud hendak menyusul kapal lain, harus menunjukkan 

maksudnya dengan isyarat-isyarat berikut: 

 Dua tiup panjang disusul dengan satu tiup pendek ( _ _ . ) yang berarti 

"Saya hendak menyusul pada sisi tambung kananmu", 

 Dua tiup panjang disusul dengan dua tiup pendek ( _ _ . . ) yang berarti 

"Saya hendak menyusul pada sisi lambung kirimu", 

 
Kapal yang akan disusul harus menunjukkan persetujuannya dengan isyarat 

berikut: 

 Satu tiup panjang, satu tiup pendek, satu tiup panjang dan satu tiup 

pendek ( _ . _ . ) 

     Apabila kapal-kapal yang saling melihat sedang mendekati satu sama lain 

dan oleh sesuatu sebab, salah satu kapal tidak mengerti maksud atau 

tindakan kapal yang lain, atau ragu-ragu apakah tindakan yang diambil 

oleh kapal yang lain itu cukup untuk menghindari tubrukan maka kapal 

yang ragu-ragu itu harus segera menunjukkan keragu- raguannya dengan 

memberikan isyarat 

 Lima tiup pendek dan cepat pada suling ( ) 

Kapal yang mendekati tikungan atau daerah alur pelayaran atau air pelayaran, dimana 

kapal-kapal lain mungkin terhalang oleh rintangan yang terletak di antaranya, harus 

membunyikan isyarat: 

 Satu tiup panjang ( _ ).  Isyarat demikian, harus dijawab dengan satu tiup 

panjang oleh tiap kapal yang sedang mendekat, yang mungkin berada di 

belakang rintangan yang terletak di antaranya itu. 
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Aturan 35, Isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas 

Isyarat bunyi dipergunakan dalam penglihatan terbatas, baik pada waktu siang maupun 

malam hari, isyarat-isyarat yang ditetapkan dalam Aturan ini harus digunakan sebagai 

berikut: 

 

 Kapal tenaga yang mempunyai laju terhadap air, harus membunyikan satu 

tiup panjang ( _ ) dengan selang-selang waktu tidak lebih dari 2 menit. 

 Kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi berhenti dan tidak mempunyai laju 

terhadap air, harus membunyikan dengan selang- selang waktu tidak lebih 

dari 2 menit, dua tiup panjang berturut-turut ( _ _ ), dipisahkan oleh selang 

waktu kira-kira dua detik. 

 Kapal yang tidak dapat diolah gerak, kapal yang terbatas kemampuan olah 

geraknya, kapal yang terkekang oteh saratnya, kapal layar, kapal yang 

menangkap ikan dan kapal yang menunda atau mendorong kapal lain, harus 

membunyikan satu tiup panjang disusul oleh dua  tiup pendek ( _ . . ), 

dengan selang-selang waktu tidak lebih dari 2 menit. 

 dKapal yang menangkap ikan, bilamana sedang berlabuh jangkar dan kapal 

yang terbatas kemampuan olah geraknya, bilamana melakukan tugasnya 

sambil berlabuh jangkar, sebagai pengganti isyarat-isyarat yang ditetapkan 

dalam ayat (g) Aturan ini, harus membunyikan isyarat yang ditetapkan dalam 

ayat (c) yaitu satu tiup panjang disusul oleh dua tiup pendek ( _ . . ), dengan 

selang-selang waktu tidak lebih dari 2 menit. 

 Kapal yang ditunda, atau jika kapal yang ditunda lebih dari satu, maka kapal 

yang terakhir dalam tundaan itu, jika diawaki, harus membunyikan satu tiup 

panjang disusul oleh tiga tiup pendek ( . . . ), dengan selang-selang waktu 

tidak lebih dari 2 menit. 

 Apabila kapal yang mendorong dan kapal yang didorong maju dihubungkan 

secara erat dalam kesatuan gabungan, maka kapal- kapal itu harus dianggap 
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sebagai satu kapal tenaga dan harus memberikan isyarat-isyarat yang 

ditetapkan dalam ayat-ayat (a) atau (b). 

 Kapal yang berlabuh jangkar, harus memukul genta secara cepat selama kira-

kira 5 detik dengan selang-selang waktu tidak lebih dari satu menit. Di kapal 

yang panjangnya 100 meter atau lebih, genta itu dibunyikan dibagian muka 

kapal dan segera setelah  pemukulan genta itu, gong dibunyikan secara cepat 

selama kira-kira 5 detik di bagian belakang kapal. 

 Kapal yang berlabuh jangkar sebagai tambahan, boleh membunyikan tiga tiup 

berturut-turut, yakni satu tiup pendek, satu tiup panjang dan satu tiup 

pendek ( . _ . ), untuk memberi peringatan kepada kapal yang mendekat 

tentang kedudukannya dan tentang adanya kemungkinan tubrukan 

 Kapal yang kandas, harus memberikan isyarat genta dan jika diperlukan 

isyarat gong yang ditetapkan dalam ayat (f), dan sebagai tambahan harus 

memberikan tiga pukulan terpisah dan jelas pada genta, segera sebelum dan 

sesudah bunyi genta secara cepat itu. Kapal yang kandas, sebagai tambahan, 

boleh membunyikan isyarat suling yang sesuai. 

 Kapal yang panjangnya kurang dari 12 meter,  tidak  diwajibkan  untuk 

memberikan isyarat-isyarat tersebut diatas; tetapi jika tidak memberikan, ia 

harus memberikan sesuatu isyarat bunyi lain yang baik dengan selang- selang 

waktu tidak lebih dari 2 menit. 

 Kapal pandu bilamana melakukan tugas pemanduan, sebagai tambahan pada 

isyarat-isyarat yang ditetapkan dalam ayat-ayat (a), 

        (b) atau (f) boleh membunyikan isyarat pengenal yang terdiri dari empat tiup 

pendek ( ) 

 
Aturan 36, Isyarat untuk menarik perhatian. 

Jika dianggap perlu untuk menarik perhatian setiap kapal boleh memberikan isyarat  

bunyi  ke  jurusan  bahaya  tanpa  mengganggu atau membingungkan setiap kapal lain 

yang lewat. 

Dalam hal-hal tertentu bila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat yang  sangat  
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mendesak  dengan  pertimbangan  bahwa  bantuan pertolongan dari pihak kapal lain 

sangat dibutuhkan maka setiap awak kapal wajib segera memberikan tanda perhatian 

dengan membunyikan bel atau benda lainnya maupun berteriak untuk meminta 

pertolongan. Dalam keadaan bahaya atau darurat maka peralatan yang dapat digunakan 

adalah peralatan atau mesin- mesin maupun pesawat- pesawat yang mampu beroperasi 

dalam keadaan tersebut. 

Bila terjadi keadaan khusus misalnya dalam keadaan penglihatan terbatas maka kita 

harus 

 

 bisa mengidentifikasi jenis dan fungsi tanda-tanda bahaya sesuai standar IMO, agar 

sedini mungkin 

melakukan tindakan keselamatan sesuai dengan bahaya yang dihadapi. Contoh isyarat 

bunyi sesuai standar IMO: 

d. Tanda bahaya kapal tenggelam 

Sirene bahaya dibunyikan dengan cara isyarat 7 tiup pendek 

dan satu tiup panjang ........ ( ), sirene dibunyikan secara 

terus menerus, 

dan langkah yang harus diambil apabila kita mendengar isyarat 

tanda bahaya kapal akan tenggelam, maka kita harus : 

1) Siap-siap dalam keadaan darurat kapal tenggelam (Abandon 
ship) 

2) Pintu-pintu kedap air ditutup 

3) Nakhoda diberi tahu kapal akan tenggelam 

4) Kamar mesin diberi tahu kapal akan tenggelam 

5) Posisi kapal di cek di kamar radio dan diperbaharui bila ada 

perubahan 

e. Tanda bahaya kapal terbakar 

Sirine bahaya dibunyikan dengan cara 1 pendek dan 1 panjang ( . 

_ ) secara terus menerus, tanda bahaya terus menerus dibunyikan 

sampai dengan ada tindakan, apabila kita mendengar isyarat tanda 
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bahaya kapal terbakar, maka kita harus : 

1) Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran dan 

harus mengetahui di mana lokasi kebakaran terjadi. 

2) Ventilasi, pintu-pintu kebakaran otomatis ditutup 

3) Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin diberi tahu kapal 

terjadi  kebakaran 

4) Posisi kapal tersedia di kamar radio dan diperbaharui bila 

ada perubahan. 

5) Lakukan pemadaman kebakaran 

f. Tanda kapal yang sedang kandas 

Membunyikan tiga pukulan pada isyarat genta, apabila kita 

mendengar isyarat tanda bahaya kapal yang sedang kandas, maka 

kita harus: 

1) Stop mesin penggerak kapal (main engine) 

2) Pintu-pintu kedap air ditutup 

3) Nakhoda diberi tahu kapal kandas 

4) Kamar mesin diberi tahu kapal kandas 

5) VHF pindah ke channel 16 

g. Tanda kapal tidak terkendali 

Sirine bahaya dibunyikan dengan cara 1 panjang 2 pendek ( _ . . ) 

secara terus menerus,  yang  berarti   kapal   tidak   dapat   diolah   

gerak dan memiliki kemampuan olah gerak yang  terbatas,  tanda 

bahaya terus menerus dibunyikan sampai dengan  ada  tindakan, 

apabila kita mendengar isyarat tanda bahaya kapal tidak terkendali, 

maka kita harus : 

1) Bunyikan sirine bahaya ( _ . . ) secara terus menerus 

2) Mengolah gerak kapal sedemikian rupa untuk mengurangi 

bahaya kandas lebih parah 

3) Radio VHF dipindah ke channel 16 

4) Posisi kapal di cek di ruangan radio dan diperbaharui bila ada 
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perubahan posisi 

3) Refleksi 

Setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran “komunikasi 

dengan isyarat bunyi” ini dapat disimpulkan kode isyarat yang biasa 

dipergunakan dalam berkomunikasi dengan isyarat bunyi, antara lain: 

 Komunikasi dalam keadaan normal 

a. AA AA AA dan seterusnya : Isyarat panggilan umum (atau 

panggilan untuk stasiun yang tidak dikenal) , 

b. TTTTTT dan seterusnya      : Isyarat balas. 

c. DE : Dari ………….. (dipakai di depan nama atau tanda 

pengenal/isyarat identitas dari stasiun pengirim. 

d. Komunikasi ditutup oleh stasiun pengirim dengan menyampaikan 

isyarat “AR”. Jika sipenerima isyarat tidak ketinggalan dalam 

menerima suatu isyarat perkataan atau kelompok, maka ia akan 

memberi isyarat “R” pada akhir berita yang diterimanya. 

e. AR : isyarat penutup, digunakan dalam semua hal untuk 

menyatakan akhir isyarat atau akhir transmisi oleh stasiun pengirim. 

f. R : telah diterima / Received atau saya telah menerima isyarat anda 

yang terakhir / I have received your last signal. 

g. Apabila  si  penerima  isyarat  (stasiun   penerima)   ketinggalan 

dalam menerima suatu perkataan atau kelompok, maka ia segera 

memberi tanda ulangan “UD”. 

h. CS : stasiun  pengirim  membuat  isyarat  apabila  menanyakan  

nama atau isyarat identitas dari stasiun penerima. 

i.    AS : isyarat tunggu atau isyarat periode 

j. Agar  senantiasa  kita  terampil  dalam  berkomunikasi   dengan  

bunyi dianjurkan untuk menghapalkan atau mengingat kode morse. 

 Komunikasi dalam keadaan darurat 

Dalam kondisi yang khusus terutama dalam keadaan yang sangat 
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penting atau mendesak, telah diatur dalam aturan P2TL khususnya 

tentang kapal-kapal yang saling melihat, kapal yang akan 

melakukan penyusulan ataupun kapal mendekati tikungan dan 

penglihatan terbatas. 

 

Apabila kapal-kapal saling melihat, kapal tenaga yang sedang berlayar 

jika mengolah gerak harus menunjukkan olah gerak : 

a) ( . ) yang berarti "Saya sedang mengubah haluan saya ke 
kanan" 

b) ( . . ) yang berarti "Saya sedang mengubah haluan saya ke 

kiri" 

c) ( . . . ) yang berarti "Saya sedang menggerakkan mundur 

mesin pendorong", 

Kapal  yang bermaksud hendak menyusul kapal lain, harus menunjukkan 

maksudnya dengan isyarat-isyarat berikut : 

a) ( _ _ . ) yang berarti "Saya hendak menyusul pada sisi 

lambung kananmu", 

b) ( _ _ . . ) yang berarti "Saya hendak menyusul pada sisi 

lambung kirimu", 

Kapal yang disusul harus menunjukkan persetujuannya dengan isyarat (_ . _ .) 

Apabila kapal yang mendekat tidak mengerti maksudnya atau  ragu- ragu apakah 

tindakan yang diambil oleh kapal yang lain itu cukup untuk menghindari tubrukan maka 

memberikan isyarat ( ) 

Kapal yang mendekati tikungan harus membunyikan isyarat ( _ ) dan dijawab (_) oleh 

tiap kapal yang sedang mendekat. 

 
Isyarat bunyi dipergunakan dalam penglihatan terbatas, sebagai berikut: 

a. ( _ ) = Kapal tenaga yang mempunyai laju terhadap air, 

b. ( _ _ ) = Kapal  tenaga  yang  sedang  berlayar  tetapi  berhenti  
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dan tidak mempunyai laju terhadap air. 

c. ( _ . . ) = Kapal yang tidak dapat diolah gerak, kapal yang 

terbatas kemampuan olah geraknya, kapal yang terkekang oleh 

saratnya, kapal layar, kapal yang menangkap ikan dan kapal yang 

menunda. 

d. ( _ . . ) = Kapal yang menangkap ikan, bilamana sedang berlabuh 

jangkar dan kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. 

e. ( _ . . . ) = Kapal yang ditunda, atau jika kapal yang ditunda lebih 

dari satu, maka kapal yang terakhir dalam tundaan itu. Kapal 

yang berlabuh jangkar atau kapal yang kandas, harus memukul 

genta secara cepat selama kira-kira 5 detik  dengan  selang-

selang waktu tidak lebih dari satu menit. 

f. ( . _ . ) = Kapal yang berlabuh jangkar. 

g. ( . . . . ) = Kapal pandu bilamana melakukan tugas pemanduan. 
 

3. Radiotelephony dan radio telegraphy. 

 Komunikasi dengan mengunakan sarana radio telegraphy maupun tewephony 

haruslah mengikuti aturan dan radio regulatioin yang dikeluarkan oleh International 

Telecommunication Union (ITU) yang telah disahkan pemberlakuannya oleh IMO. 

Pada radio telegraphy komunikasi dilakukan menggunakan kode morse melalui sarana 

radio, kode morse tersebut berupa angka dan hurup yan harus di eja sesuai denga daftar 

ejaan yang telah ada ( terlampir).  

 Pada radio telephony sebaiknya mengunakan bahasa yang lazim dalam hal ini 

bahasa internasional (bahasa inggris) tetapi apabila timbul kesulitan dalam bahasa 

pergunakanlah kode isyarat internasional yang tentunya harus memperhatikan peraturan 

peraturan radio dan ITU, jika penggunaaan kode isyarat dilakukan harus diperhatiakan 

bahwa huruf dan angka dieja sesuai dengan daftar ejaan. 

Prosedur berisyarat dengan menggunakan radio telephony: 

a. Apabila stasion pantai dan stasion kapal di panggil, isyarat identitas ( call 

sign) atau nama harus dipergunakan. 
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b. Cara memanggil. 

              Panggilan terdiri dari 

1) Call sign atau nama dari stasion yang dipanggil, tidak lebih dari 

tiga kali pada setiap pangilan. 

2) Kelompok DE ( Delta Echo) 

3) Call sign atau nama dari stasion yang memanggil tidak lebih dari 

tiga kali untuk setiap panggilan. 

    c. Nama yang sulit dari stasion-stasion haruslah dieja sesuai daftar ejaan. jika  

komunikasi telah berlangsung untuk menyebut call sign atau nama tidak 

perlu dikirim lebih dari satu kali. 

                d..Jawaban dari panggilan yang diterima : 

 

  1)  Call sign atau nama dari stasion yang memanggil, tidak lebih   

                                    dari    tiga kali. 

     2)  Kelompok DE (Delta Echo). 

  3)  Call sign atau nama dari stasion yang dipanggil, tidak lebih  

                                    dari tiga kali. 

e. Panggilan kepada stasion keliling. 

    Kelompok CQ (Charlie Quebek) akan digunakan, tetapi tidak lebih dari 

    tiga kali pada setiap panggilan. 

f. Agar supaya untuk menunjukan bahwa berikut ini adalah kelompok kode dari 

kode isyarat internasional, maka kata INTERCO harus disisipkan. Kata kata 

dari bahasa lazim boleh juga ada dalam berita apabila meliputi nama-nama 

, tempat-tempat dan sebagainya. Dalam hal ini kelompok YZ (Yankee Zulu) 

harus disisipkan jika perlu. 

g. Jika stasion yang yang tidak dapat menerima berita dengan segera, maka ia 

harus mengirim isyarat AS ( Alfa Sierra), dengan penambahan lamanya 

waktu menunggu dalam menit, jika mungkin. 

h. Penerimaan dari suatu pengiriman ditunjukan dengan.isyarat R( Romeo) 
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i.  Jika pengiriman harus diulangi semuanya atau sebagian, isyarat RPT (Romeo 

Papa Tanggo) harus digunakan, jika perlu dilengkapi dengan : 

1) AA (Alfa Alfa) = all after (semua sesudah) 

2) AB (Alfa Bravo) = all before(semua sebelum) 

3) BN (Bravo November) = All between ...and... (semua diantara    

...dan...) 

4) WA (Whiskey Alfa) = word or group after ...(kata atau kelompok 

sesudah... ) 

5) WB (Whiskey Bravo) = word or group before... ( kata atau kelompok 

sebelum... ) 

                j. Akhir dari suatu pengiriman ditunjukan dengan isyarat AR (Alfa Romeo).. 

 

C. Isyarat morse dengan bendera tangan atau lengan. 

      

Pengisyaratanmorsedengan Bendera-Bendera Tangan Atau Lengan 

 

1. Sebuah stasiun yang ingin berkomunikasi dengan stasiun lain dengan 

pengisyaratan Morse bendera-bendera tangan atau lengan, dapat menyatakan 

keinginannya itu dengan mengirimkan isyarat „K2‟ kepada stasiun lain. Isyarat 

„K2‟ artinya Saya ingin berkomunikasi dengan anda dengan menggunakan 

bendera-bendera tangan atau lengan, Isyarat panggilan AA AA AA boleh dibuat 

sebagai pengganti isyarat „K2‟. 

2. Dalam menerima panggilan, stasiun yang dituju itu harus membuat isyarat 

balas, atau jika stasiun itu tidak mampu berkomunikasi dengan cara ini, harus 

membalas dengan isyarat „YS2‟ dengan setiap cara yang tersedia. „YS2‟ artinya 

Saya tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bendera- bendera 

tangan atau lengan. 

3. Stasiun pengirim melakukan panggilan dengan menggunakan Isyarat panggilan 

AA AA AA dan selanjutnya stasiun yang dituju melakukan  balasan dengan 
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memancarkan isyarat TTTT masing-masing harus digunakan oleh stasiun 

pengirim dan itu. 

4. Lakukan komunikasi bendera-bendera tangan atau lengan dengan 

menggunakan kedua lengan bagi cara pengisyaratan ini, tetapi dalam hal sukar 

atau tidak mungkin dapat dilakukan dapat digunakan satu lengan. 

 
5. Semua isyarat akan diakhiri dengan isyarat penutup AR. 

 

6. Cara menggunakan bendera-bendera tangan atau lengan 

 
a)  “TITIK” dengan cara Menaikkan kedua bendera tangan bendera /lengan. 

b)  “GARIS” dengan cara Merentangkan kedua bendera tangan setinggi bahu. 

c)  Pemisah antara “TITIK dan GARIS”, bendera tangan dilipat di depan dada. 

d)  Pemisah antara kata-kata, bendera tangan membuat sudut 450 menjauhi 

badan dan mengarah ke bawah. 

e)  “HAPUS/ULANG”, Gerakan berputar dari bendera tangan di atas kepala. 

 

Gambar 2. Posisi tangan berkomunikasi dengan bendera tangan 
atau lengan 
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Prosedur pengisyaratan morse bendera-bendera tangan atau lengan 

 
Contoh : 

 

Pada jam 04.40 waktu setempat pada haluan 2120 terlihat sebuah kapal penolong 

sedang datang untuk menyelamatkan anda dengan kecepatan 20 mil/jam. 

Ket. GR = Kapal penolong sedang datang untuk menyelamatkan anda. 

 

Isyaratkan berita di atas dengan menggunakan bendera-bendera tangan atau 

lengan? 

Tabel 5. Prosedur isyarat morse bendera-bendera tangan /lengan 

 

No 
 

 

 

Bagian 
Isyarat 

Stasiun 
Pengirim 

Stasiun 
Penerima KET 

1 Panggilan K2 
Atau   
AA AA AA 

Isyarat balas 
Y2 
T 

YS2 (bila tidak 
dapat berisyarat) 

2 Teks Berita GR C  

  T0440 C 

  C212 C 

  S20 C 

3 Penutup AR R  
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Gambar 3. Simbol-simbol Morse 
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PENGISYARATAN DENGAN SEMAFORE 

1. Apabila sebuah stasiun ingin berkomunikasi dengan stasiun lain dengan 

pengisyaratan semafore, maka dapat menyatakan keinginannya itu dengan 

mengirimkan isyarat „K1‟ kepada stasiun lain dengan menggunakan pengisyaratan 

apapun. Isyarat „K1‟ artinya „Saya ingin berkomunikasi dengan anda dengan 

menggunakan bendera semafore‟. Jika jarak antara kedua stasiun tersebut tidak 

terlalu jauh dapat dipergunakan dengan isyarat perhatian (dari tanda semafore) 

boleh juga dipergunakan sebagai pengganti isyarat „K1‟. 

2. Dalam menerima panggilan, stasiun yang dituju itu harus membuat isyarat balas dengan cara 

memancangkan ular-ular balas di tengah atau membuat isyarat jawab (isyarat balas), atau jika 

stasiun itu tidak mampu berkomunikasi dengan cara ini, harus membalas dengan isyarat 

„YS1‟ dengan setiap cara yang tersedia. „YS1‟ artinya „Saya tidak dapat berkomunikasi 

dengan menggunakan bendera semafore’. 

3. Pengiriman akan dilakukan setelah membuat isyarat perhatian dan menunggu sampai ular-ular 

balas dipancangkan di puncak atau isyarat balas dibuat oleh stasiun yang dimaksud serta 

setelah waktu jeda maka dimulailah pengisyaratan. 

4. Isyarat harus senantiasa disampaikan dalam bahasa biasa sedangkan angka- angka di dalam 

semaphore dieja dalam kata-kata. 

Contoh : 

 
“DI 10” = “Saya membutuhkan sekoci kapasitas 10 orang” 

 
Huruf D dan I diisyaratkan dengan menggunakan tanda semafore, 

sedangkan angka 10 yang terdapat di dalam isyarat itu harus dieja ( jadi 

huruf diisyaratkan sebagai UNAONE dan NADAZERO) 

5. Setiap akhir masing-masing kata, lengan-lengan harus diturunkan ke sikap istirahat (tanda 

jeda). 

6. Diterimanya masing-masing kata, lengan harus diturunkan dengan membuat huruf “C”. Jika 

huruf “C” itu tidak dibuat oleh stasiun penerima maka sesuatu yang telah diisyaratkan harus 
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diulangi lagi. 

7. Semua isyarat oleh stasiun pengirim akan diakhiri dengan isyarat penutup AR, dan oleh 

stasiun penerima dibalas dengan R. 

Prosedur pengisyaratan dengan semaphore 

 
Contoh : 

 
KM Tampomas ingin menyampaikan berita kepada KM Pinisi dengan menggunakan 

isyarat semafore, berita yang akan disampaikan adalah “Selamat berlayar sampai 

bertemu lagi”. Cara prosedur berisyaratnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Prosedur berisyarat dengan semaphore 
 

No 
Bagian 

Isyarat 

KM. 
Tampomas 

KM. Pinisi KET 

1 Panggilan K1 
atau Isyarat 
perhatian 

Ular Balas 
di tengah 

atau 
Isyarat YS1 

YS1 : Jika 
tidak dapat 
berisyarat 

2 Tanda Mulai Isyarat 
Perhatian 
(dan menunggu 
hingga ular-ular balas 
dinaikkan di puncak 
atau isyarat balas 
dibuat) 

Ular Balas 
dinaikkan di 
puncak atau 
isyarat balas 

 

3 Teks Berita Selamat 
Berlayar 
Sampai 
Bertemu Lagi 

C
 
C
 
C 
C

 
C 

Isyarat 
harus 
dalam 
bahasa 

biasa 

4 Penutup AR R  
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Gambar  1. Bendera Semafore 
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Tabel 1. Semboyan Bendera Tunggal (isyarat satu huruf) 

HURUF TANDA 

MORSE 

EJAAN 

PHONETIK 

ARTI / KETERANGAN 

 

A 

 

. - 

 

ALFA 

Di bawah kapal saya sedang ada 

seorang penyelam, jauhilah saya 

dengan kecepatan rendah 

B - . . BRAVO 
Saya sedang memuat / membongkar 

atau mengangkut muatan barang 

berbahaya 

C - . - . CHARLIE Benar / Ya (Affirmative) 

D - . . DELTA 
Jauhilah saya, saya sedang mengolah 

gerak dengan sulit 

E . ECHO Saya mengubah haluan ke kanan 

F . . - . FOXTROT 
Kapal saya rusak, berhubunganlah 

dengan saya 

 

G 

 

- - . 

 

GOLF 

Saya membutuhkan kapal tunda 

Untuk kapal ikan : saya sedang 

menarik jaring (hauling) 

H . . . . HOTEL Di kapal saya ada seorang pandu 

I . . INDIA Saya mengubah haluan ke kiri 

J . - - - JULIET 
Kapal saya kebakaran dan memuat 

muatan barang berbahaya, jauhilah 

saya. 

K - . - KILO Saya ingin berkomunikasi dengan 

anda 

L . - . . LIMA Hentikan kapal anda dengan segera 

M - - MIKE 
Kapal saya berhenti dan tidak 

mempunyai laju terhadap air 
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N - . NOVEMBE

R 

Tidak (Negative) 

O - - - OSCAR Orang jatuh ke laut 

 

 

P 

 

 

. - - . 

 

 

PAPA 

Semua orang harus sudah berada 

di kapal, karena kapal hendak 

berangkat / berlayar. 

Untuk kapal ikan : Jaring saya 

tersangkut sesuatu rintangan di 

bawah air. 

 

 

Q 

 

 

- - . - 

 

 

QUEBIC 

Kapal saya”sehat” dan saya minta 

pratique bebas. (Pratique adalah ijin 

menurunkan orang dari kapal ke 

darat setelah kapal dikarantinakan). 

R . - . ROMEO 
Kapal saya berhenti, lewati saya 

dengan hati- Hati 

S . . . SIERA Mesin kapal saya bergerak mundur 

T - TANGO 
Jauhilah saya, saya sedang tersangkut 

pada jaring dogol/trawl 

U . . - UNIFORM 
Anda sedang mengemudikan haluan 

ke tempat yang berbahaya 

V . . . - VICTOR Saya membutuhkan pertolongan 

W . - - WHISKEY Saya membutuhkan pertolongan 

dokter 

X - . .- X-RAY 
Batalkan maksud anda dan perhatikan 

isyarat- isyarat saya. 

Y - . - - YANKEE 
Saya sedang menggarukan 

(mengangkat) jangkar 
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Z 

 

- - . . 

 

ZULU 

Saya membutuhkan kapal tunda 

Untuk kapal ikan : saya sedang 

menebarkan jaring (setting) 

Pengisyaratan dengan isyarat bendera internasional menggunakan seperangkat 

bendera isyarat, yang terdiri atas 40  lembar bendera yakni : 

26 bendera abjad (huruf) 10 

bendera ular-ular angka 3 ular-

ular pengganti 

1 ular-ular balas 40 lembar bendera 

 

Gambar 1. Satu paket bendera kode internasional 

 Aturan Umum 

- Satu kibaran bendera akan tetap berkibar (terpancang) hingga 

memperoleh sambutan (balasan) dari stasiun penerima. 

- Bila dikibarkan lebih dari beberapa kelompok bendera pada tali yang 

sama, maka harus dipisahkan oleh tali pemisah. 

- Isyarat bendera dari stasiun  pengirim,  posisinya  harus  paling mudah 

terlihat oleh stasiun penerima. 

- Bendera harus berkibar sempurna dan bebas dari asap. 
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- Isyarat identitas stasiun tujuan harus dipancangkan bersama dengan isyarat 

itu sendiri, tetapi jika tidak ada isyarat maka harus diartikan bahwa isyarat 

dialamatkan kepada semua stasiun penerima terdekat dalam jarak 

pengisyaratan visual (OPTIS). 

 

 

Gambar 2. Bendera-bendera kode internasional 

1. Masing-masing pancangan bendera ataupun kelompok pancangan harus 

tetap dalam keadaan terpancang dikibarkan sampai pancangan itu 

memperoleh sambutan (balasan) dari stasiun penerima.    Jika pada 

satu tali bendera yang sama diperlihatkan lebih dari satu kelompok, 

maka kelompok yang satu dengan kelompok yang berikutnya harus 
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dipisahkan oleh tali pemisah (tackline). Stasiun pengirim harus 

senantiasa memancangkan isyarat-isyarat itu di tempat yang 

memungkinkan pancangan itu dapat terlihat oleh stasiun penerima 

dengan semudah-mudahnya, maksudnya bahwa pancangan itu harus 

dipancangkan dikedudukan yang sedemikian rupa,  sehingga  bendera 

akan berkibar dengan bebas serta bebas pula dari asap.   

2. Cara Menganggil 

Isyarat identitas dari stasiun-stasiun yang dituju harus 

dipancangkan bersama sama dengan isyarat identitas itu tidak 

dipancangkan, maka harus diartikan bahwa isyarat yang dipancangkan 

itu diperuntukkan bagi semua stasiun yang berada di dalam jarak 

pengisyaratan. Jika isyarat identitas stasiun yang dikehendaki untuk 

berkomunikasi tidak diketahui  maka terlebih dahulu harus dipancangkan 

salah satu dari kelompok kelompok berikut ini : 

1) “VF” 

2) “CS” 

= 

= 

“Anda harus memancangkan isyarat identitas anda”, atau 

Apakah nama atau isyarat identitas kapal (atau stasiun) anda 

 ?” dan pada waktu yang bersamaan itupun stasiun 

tersebut 

Harus juga memancangkan isyarat identitasnya sendiri, 

atau 

3) “YQ” = “Saya ingin berkomunikasi dengan menggunakan 

…..(Tabel Pelengkap I) dengan kapal  yang  baringannya 

dari saya”, dapat juga dipergunakan. 

3. Cara Membalas Isyarat 

Semua stasiun, kepada stasiun mana isyarat-isyarat dialamatkan 

ataupun yang ditunjukan dalam isyarat, harus memancangkan ular ular 

balas di tengah tengah segera setelah ia melihat setiap pancangan 

diperlihatkan oleh stasiun pengirim. 
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Ular ular balas itu harus dikibarkan di puncak segera setelah stasiun 

stasiun itu memahami maksud pancang; ular ular balas itu harus 

diturunkan lagi di tengah tengah segera setelah pancangan distasiun 

pengirim di turunnkan; ular ular balas itu akan dipancangkan lagi di 

puncak segera setelah pancangan berikutnya dipahami. Begitu 

seterusnya. 

 

4. Cara Mengakhiri Isyarat 

Stasiun pengirim hanya harus memancangkan ular ular balas setelah 

isyarat yang terakhir dipancangkan untuk menunjukan bahwa isyarat 

telah selesai sama sekali. 

Stasiun harus membalasnya dengan cara yang sama sebagaimana 

yang harus di-lakukan terhadap semua pancangan (lihat ayat 3). 

5. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan bila isyarat tidak dipahami 

Jika stasiun penerima tidak dapat membeda-bedakan bendera 

isyarat yang diperuntukkan baginya itu dengan jelas, maka stasiun 

penerima itu 

      Harus tetap memancangkan ular-ular balas itu di tengah tengah jika isyarat 

dapat dikenali oleh stasiun penerima, tetapi ia tidak dapat memahami 

tentang maksud atau arti pancangan isyarat itu, maka ia dapat 

memancangkan isyarat isyarat itu, maka ia dapat memancangkan isyarat 

berikut ini ; 

1) “ZQ” =  “Isyarat  anda  agaknya  tidak  dikodekan  dengan  baik/benar. 

Anda harus memeriksanya dan ulangilah seluruhnya”. 

2) “ZL” = Isyarat anda telah saya terima, tetap saya tidak memahami 

maksudnya”. 

6. Penggunaan ular-ular pengganti 

Dengan digunakannya ular-ular pengganti kita diberi kemungkinan 

untuk mengadakan pengulangan isyarat yang sama. Entah bendera huruf 
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entah bendera angka sebanyak satu kali atau lebih dalam kelompok yang 

sama manakala di kapal kita hanya terdapat satu perangkat bendera 

isyarat. 

Ular-ular pengganti pertama senantiasa mengulangi bendera isyarat yang 

teratas yang segolongan  dengan  bendera  bendera  yang mendahului 

ular ular pengganti tersebut secara langsung. 

Ular-ular pengganti kedua senantiasa mengulangi bendera isyarat yang 

kedua yang segolongan dengan bendera bendera yang mendahului ular 

ular pengganti itu secara langsung. 

Ular-ular pengganti ketiga senantiasa mengulangi bendera isyarat yang 

ketiga dari atas yang segolongan dengan bendera bendera yang 

mendahului ular ular pengganti itu secara langsung. 

Tidak ada satu ular ular penggantipun yang dalam satu kelompok yang 

sama pernah dapat dipergunakan lebih dari satu kali. 

Ular-ular balas jika dipergunakan sebagai tanda desimal, maka dalam 

menentukan ular-ular pengganti mana yang akan dipergunakan dalam 

sebuah kelompok di dalamnya terdapat tanda desimal itu bukanlah 

merupakan masalah lagi, sebab ular-ulas balas yang sedang berfungsi 

sebagai tanda desimal itu bukan satu golongan dengan bendera yang akan 

diganti oleh ular ular pengganti yang dimaksudkan. 

Contoh : 

1) Kelompok isyarat “PP” harus diisyaratkan sebagai berikut : 

  Maka P 

 Ular-ular pengganti pertama. 

2) Kelompok bilangan “2233” harus diisyaratkan dengan 

menggunakan ular ular (bendera bendera) angka sebagai 

berikut : 

 Maka 2 

Ular-ular pengganti 
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pertama. 3 

Ular ular pengganti ketiga. 

3) Kelompok bilangan “123,1” harus diisyaratkan sebagai berikut : 

 Maka 1 

2 

3 

Ular-ular pengganti 

balas Ular-ular 

pengganti Pertama 

 

C

a

t

a

t

a

n

:

   

U

lar-ular   balas   dalam   kelompok   ini berfungsi  sebagai 

“tanda desimal”. 
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Gambar 3. Cara menggunakan Ular Pengganti dan Ular Balas 

 

 

4) Cara Mengeja 

Nama-nama yang terdapat di dalam teks isyarat harus dieja dengan 

mempergunakan bendera-bendera huruf. 

Kelompok isyarat “YZ” : artinya “Kata kata  yang  berikut  ini  adalah kata 

kata dalam bahasa biasa”, jika dianggap perlu dapat juga dipandang 

sebelum pengerjaan dilakukan. 

Kelompok isyarat “YU” : artinya “Kelompok kata berikut menggunakan 

isyarat kode internasional”. 

5) Fungsi Ular-ular Balas 

a) Semboyan balas atau sambut. 

b) Semboyan akhir atau penutup. 

c) Tanda koma 

d) Semboyan eja, bila dikibarkan bersama-sama dengan 

salah satu bendera E, F, G. 

e) Latihan komunikasi 

6) Penggunaan Semboyan Eja 
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 Isyarat Eja I : UB dengan bendera “E” di bawahnya artinya : 

Perkataan berikut di eja. 

 Isyarat Eja II : UB dengan bendera “F” di bawahnya, artinya : 

Pengejaan sesuatu kata selesai atau titik di 

belakang sebuah singkatan nama. 

 Isyarat Eja III : UB dengan bendera “G” di bawahnya, artinya : 

Pengejaan selesai. 

Contoh: 

HAIRUN 

Kelompok Berita Artinya UB + E            Perkataan berikut di 

Eja 

H

  

A

  

I 

R 

U

N

  

UB + F Pengejaan suatu Perkataan 

selesai H 

UB + F Titik di belakang kata, atau di belakang nama 

K

  

A

  

R 
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I

 

M

   

UB + G Pengejaan Seluruhnya Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tiang andang-andang 

Tabel 2. Prosedur Isyarat Bendera Internasional 

 

N

O 

BAGIAN 
KAPAL 

PENGIRI

M 

KAPAL PENERIMA KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1. Panggilan (jika nama 

panggilan kapal 

penerima diketahui) 

Isyarat + nama  

 

 

Ular-ular balas di Setelah kapal 

penerima 

  panggilan kapal tengah-tengah lalu di melihat pancangan 

  penerima di puncak. setelah kapal 

penerima 

  puncak.  mengetahui bahwa 

    Isyaratdiperuntukka

n 
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    baginya. 

 (jika nama 

panggilan ke 

penerima tidak 

diketahui). 

Atau 

VF + isyarat 

identitasnya 

sendiri. 

Ular-ular balas di 

tengah- tengah lalu 

di puncak lalu 

isyarat identitasnya 

di puncak. 

Setelah kapal 

penerima melihat 

pancangan setelah 

kapal penerima 

mengetahui bahwa 

isyarat 

diperuntukkan 

baginya. 

 

 

 

 

 

 

(jika nama 

panggilan kapal 

penerima tidak 

diketahui). 

 

atau 

CS + isyarat 

identitasnya 

sendiri. 

 

Ular-ular balas di 

tengah- tengah lalu 

di puncak lalu 

isyarat identitasnya 

di puncak. 

 

Setelah kapal 

penerima melihat 

pancangan setelah 

kapal penerima 

mengetahui bahwa 

isyarat 

diperuntukkan 

baginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

(jika nama 

panggilan kapal 

penerima tidak 

diketahui). Berita 

 

atau 

a. YQ 

 

 

Pancangan 

diturunkan. 

Pancangan 

pertama di 

puncak 

pancangan 

diturunkan. 

 

Ular-ular balas 

di tengah lalu 

di puncak. 

Ular-ular balas 

diturunkan hingga 

di tengah-tengah. 

Ular-ular balas 

dinaikkan di 

puncak. Ular-ular 

balas diturunkan 

hingga di tengah-

tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kapal 

penerima 

memahami maksud 

isyarat. 
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  Pancangan 

kedua di 

puncak. 

Pancangan 

diturunkan. 

Ular-ular balas 

dinaikkan di 

puncak. 

 

Ular-ular balas 

dinaikkan hingga 

di tengah - tengah 

dst. 

Setelah kapal 

penerima 

memahami 

maksud isyarat. 

3. Penutup Ular-ular balas 

di puncak. 

Ular- ular 

balas 

diturunkan. 

Ular-ular 

balas di 

puncak. 

Ular-ular balas 

diturunkan. 

Pengisyaratan 

bendera telah 

selesai sama sekali. 

 

Contoh berkomunikasi dengan isyarat bendera 

Isyaratkan berita di bawah ini dengan menggunakan bendera kode internasional, 

dimana di atas kapal hanya tersedia satu perangkat bendera. 

Pada tanggal 14 April 2010, jam 10.45 waktu setempat, Kapal penolong sedang 

datang untuk menyelamatkan anda. pada lintang 20 derajat 15 menit utara, bujur 118 

derajat 41 menit barat, dengan haluan kapal 122 derajat. 

Ket. GR = Kapal penolong sedang datang untuk menyelamatkan anda 

Jawaban soal di atas tentang prosedur Isyarat Bendera Internasional Dalam 

menyampaikan isyarat bendera, stasiun pengirim 

akan mengawali dengan  mengirimkan  „K6‟,  yang  berarti  „Saya  ingin berkomunikasi 

dengan anda dengan menggunakan bendera isyarat kode internasional‟. 

 

 

→ → → → → 

 

 

 

 

 
 

 
G 

 
 

 
K 

 

 

 

 

UP 2 

UP 1 

UP 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP 1 

 

 

UP 2 

W 
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Komunikasi ditutup dengan cara stasiun pengirim mengirimkan/memancangkan Ular 

Balas di puncak tiang dan dibalas oleh stasiun penerima dengan memancangkan Ular 

Balas di puncak tiang juga. Dan Ular Balas masing-masing turun secara bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB. IV 

 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA DENGAN MORSE CAHAYA 

 

4.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

     Taruna mampu menggunakan alat morse cahaya untuk mengirim berita 

4.2. Uraian materi : Cara mengirimkan  berita dengan morse cahaya 
 

A. Pengisyaratan Dengan Cahaya 

1. Komunikasi dengan menggunakan isyarat cahaya, diisyaratkan dengan 

kilatan cahaya dibagi dalam beberapa bagian sebagai berikut : 
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a. Panggilan 

Panggilan terdiri atas panggilan umum atau isyarat identitas stasiun 

yang harus dipanggil. Panggilan ini dibalas dengan  isyarat balas. 

b. Identitas 

Stasiun pengirim membuat isyarat “DE” diikuti oleh isyarat identitas 

(nama panggilan) atau namanya. Isyarat ini diulangi kembali oleh  

stasiun penerima yang kemudian mengisyaratkan isyarat identitas atau 

namanya sendiri. Isyarat identitas ini juga diulangi kembali oleh stasiun 

pengirim.  

c. Teks Berita 

Teks berita terdiri atas bahasa biasa atau kelompok-kelompok kode  itu  

harus  didahului    oleh    isyarat    „YU‟.    (YU    =    Saya    akan 

berkomunikasi dengan stasiun anda dengan kode isyarat internasional). 

Kata-kata dari bahasa biasa boleh juga terdapat di dalam teks, apabila 

isyarat itu meliputi nama-nama, tempat-tempat dan sebagainya. Telah 

diterima setiap kata atau kelompok dinyatakan dengan T. 

d. Penutup 

Penutup terdiri atas isyarat penutup AR oleh stasiun pengirim, yang dibalas 

oleh stasiun penerima dengan R. 
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2. Jika seluruh teks disampaikan dalam bahasa biasa, maka prosedur yang harus 

ditempuh akan tetap sama  seperti  di  atas.  Panggilan  dan  identitas boleh 

ditiadakan apabila kedua stasiun telah menyelenggarakan komunikasi dan 

telah mempertukarkan isyarat. 

3. Meskipun penggunaan isyarat-isyarat telah jelas, catatan-catatan berikut  ini 

akan bermanfaat : 

a. Isyarat panggilan umum (atau panggilan untuk stasiun yang tidak dikenal) 

Yaitu dengan cara mengisyaratkan ĀĀ ĀĀ ĀĀ dan seterusnya, 

     dibuat untuk menarik  perhatian  apabila  ingin  berisyarat  dengan semua 

stasiun yang ada dalam jarak pengisyaratan visual atau dengan sebuah 

stasiun yang nama atau isyarat identitasnya tidak diketahui. Panggilan itu 

dilakukan secara terus menerus sampai memperoleh balasan dari stasiun 

yang ditujukan. 

b. Isyarat Balas. 

     Yaitu dengan cara mengisyaratkan TTTTT dan seterusnya, dibuat untuk 

membalas panggilan dan isyarat ini harus diisyaratkan secara terus 

menuerus sampai stasiun pengirim menghentikan panggilannya. 

c. Pengiriman dimulai dengan isyarat DE diikuti oleh nama atau isyarat 

identitasnya stasiun pengirim. 

 

     DE berarti : Dari …….. (dipakai di depan nama atau tanda pengenal/isyarat 

identitas dari stasiun pengirim. 

d. Huruf T dipergunakan untuk menunjukkan bahwa setiap kata atau 

kelompok telah diterima dengan baik. 

e. Isyarat hapus 

     yaitu dengan cara mengisyaratkan EEEEEE dan seterusnya, dibuat untuk 

menyatakan bahwa ke-lompok atau kata terakhir telah salah diisyaratkan. 

Isyarat ini harus dibalas oleh stasiun penerima dengan isyarat hapus yang 
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sama. Bilamana telah dibalas, stasiun pengirim akan mengulangi kata atau 

kelompok terakhir yang  telah  diisyaratkan dengan    benar    dan     

kemudian     meneruskan     pengisyaratan yang selebihnya. 

 

f. Isyarat ulang “RPT” harus digunakan sebagai berikut : 

- Oleh stasiun pengirim untuk menyatakan bahwa  isyarat  akan diulangi 

kembali (Saya ulang / 1 repeat). Jika pengulangan demikian tidak 

dilakukan langsung setelah RPT, isyarat itu harus diartikan sebagai 

permintaan kepada stasiun penerima untuk mengulangi isyarat yang 

telah diterimanya (Ulangilah apa yang telah anda terima/ Repeat What 

you have received); 

- Oleh stasiun penerima untuk meminta kepada stasiun  pengirim  untuk 

mengulangi isyarat yang telah dikirimkannya (Ulangilah apa yang telah 

anda kirimkan ( Repeat what you have sent). 

- Isyarat-isyarat ulangan khusus “AA”, “AB”, ”WA”, “WB” dan “BN” 

diisyaratkan oleh stasiun penerima sesuai dengan keperluannya. Di 

dalam setiap hal isyarat-isyarat ulangan khusus itu harus diisyaratkan 

segera setelah isyarat ulang “RPT”. 

     Isyarat-isyarat ulangan khusus antara lain : AA, AB, WA, WB dan BN 

diisyaratkan oleh stasiun penerima sesuai dengan keperluannya. Di 

dalam setiap hal isyarat-isyarat ulangan khusus itu harus diisyaratkan 

segera setelah isyarat ulang RPT. 

RPT AA : Repeat All After (Ulangilah  semua  kata  setelah  

kata ...... ) 

RPT AB :   Repat All Before (Ulangilah semua kata 

sebelum kata… ) 

RPT WA : Repeat Word After (Ulangilah satu kata setelah 

kata… ... ) 

RPT WB : Repeat Word Before (Ulangilah satu kata 

sebelum kata……) 
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RPT BN : Repeat Between (Ulangilah kata diantara kata… 

dan kata ... ) 

Contoh : 

1. Kapal kami kebakaran dan membutuhkan pertolongan 

dengan segera. 

RPT AA “ kebakaran” = Jawabannya “dan membutuhkan 

pertolongan dengan segera”. 

RPT AB “kebakaran” = Jawabannya “kapal kami” RPT BN 

“kapal” “kebakaran” = Jawabannya “kami” 

2. RPT AB KL = Ulangilah semua sebelum kelompok KL. 

3. RPT BN “ boats” “survivors” = Ulangilah semua kata-kata 

yangterletak antara kata” boats” dan “survivors”. 

4. RPT WA PELABUHAN = Ulangilah kata setelah kata 

“Pelabuhan” 

5. RPT WB SIGNAL = Ulangilah kata sebelum kata “Signal” 

- Jika suatu isyarat tidak dimengerti, atau apabila telah diuraikan dari bentuk 

kode tidak dapat dimengerti, maka tidak digunakan isyarat ulang, stasiun 

penerima harus membuat isyarat kode yang sesuai, misalnya “ZL”, yang 

berarti isyarat anda telah diterima tetapi tidak dimengerti ” atau “ZQ”, yang 

berarti isyarat anda agaknya tidak dikodekan dengan benar” . 

g. Telah diterima dengan benar pengulangan isyarat, dinyatakan dengan 

isyarat OK. Isyarat yang sama boleh digunakan sebagai suatu jawaban 

afirmatif atas suatu pertanyaan (Benar / it is correct). 

h. Isyarat penutup 

       yaitu dengan mengisyaratkan isyarat AR digunakan untuk menyatakan 

akhir isyarat atau akhir transmisi oleh stasiun pengirim. Stasiun penerima 

membalas dengan isyarat R = telah diterima / Received atau saya telah 

menerima isyarat anda yang terakhir / I have received your last signal. 

i. Stasiun pengirim membuat isyarat  CS  apabila  menanyakan  nama  atau 
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isyarat identitas dari stasiun penerima. 

j. Isyarat tunggu atau isyarat periode 

       Yaitu dengan mengisyaratkan AS, harus digunakan sebagai berikut: 

- Apabila dibuat secara tersendiri atau setelah akhir suatu isyarat 

berarti bahwa stasiun lain itu harus menunggu untuk komunikasi 

lebih lanjut (isyarat tunggu/ waiting signal); 

- Apabila isyarat AS disisipkan antara kelompok-kelompok, maka 

isyarat itu berfungsi sebagai pemisah antara kelompok-kelompok 

(isyarat periode / period signal) untuk menghindari kekeliruan. 

k. Isyarat C harus dipergunakan untuk menyatakan suatu pernyataan afirmatif 

atau suatu jawaban afirmatif terhadap suatu isyarat pertanyaan. Isyarat RQ 

harus digunakan untuk menyatakan suatu pertanyaan, untuk jawaban 

negatif terhadap suatu isyarat pertanyaan atau untuk suatu pernyataan 

negatif, dalam pengisyaratan visual atau bunyi harus digunakan isyarat N 

dan untuk transmisi suara atau radio harus digunakan isyarat NO. 

l. Jika  isyarat-isyarat  N  atau  NO  dan  RQ  masing-masing  dipergunakan 

untuk mengubah suatu isyarat afirmatif menjadi suatu pernyataan negative 

atau menjadi suatu pertanyaan, isyarat-isyarat itu harus dipancarkan setelah 

isyarat pokok. 
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Contoh : 

 “CY” = Sekoci sedang datang menuju ke tempat anda 

       “CY N” (atau  NO  yang  mana  yang  sesuai)  =  Sekoci  tidak  

sedang datang ke tempat anda. 

 “CW” = Sekoci/rakit ada di kapal 

        “CW RQ” = Adakah di kapal sekoci /rakit ? 

 “DN” = Saya telah mendapatkan sekoci/rakit itu 

       “DN N” = Saya tidak (telah) mendapatkan sekoci/rakit itu 

        Isyarat-isyarat C, N atau NO dan RQ tidak dapat digunakan bersama 

sama dengan isyarat-isyarat satu huruf. 

 Prosedur Isyarat dengan cahaya 

       KM  Indarung  (call  sign  PKVA)   ingin   menyampaikan   berita   

kepada   KM Nenemalomo (call sign PKSL), Berita yang akan 

disampaikan adalah: “Saya sedang datang mengadakan tindakan untuk 

menolong anda pada haluan 1220, Baringan 1000 dengan kecepatan 

66 km/jam”. Berita ingin disampaikan dalam bentuk kode internasional 

dengan menggunakan isyarat cahaya? Ket. CP = Saya sedang datang 

mengadakan tindakan untuk menolong anda 

Perhatikan tabel prosedur berkomunikasi dengan isyarat cahaya 

berikut, 
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Tabel 2.8. Prosedur berisyarat dengan cahaya (Disampaikan dengan 

isyarat KODE) 

 

 

No 

Bagia

n 

Isyar

at 

KM. 

Inda

rung 

(PKV

A) 

KM. 

Nenemal

omo 

(PKSL) 

 

KET 

1 Panggilan AA AA AA dst. TTTTT dst. KM. Indarung 

memanggil KM 

Nenemalomo 

2 Identitas DE PKVA 

PKSL 

DE PKVA 

 

PKSL 

KM. Indarung 

mengutarakan nama 

panggilannya 

terlebih dahulu 

3 Teks 

Berita 

YU 

CP 

T 

T 

 

  C122 T 

  A100 T 

  V66 T 

4 Penutup AR R Komunikasi 

selesai 

 

 Catatan: 

Tanda panah yang berada kekiri di atas itu dimaksudkan bahwa KM Nenemalomo yang 

pertama-tama mengutarakan nama panggilannya dan diulangi oleh KM Indarung. KM 

Indarung (call sign PKVA) ingin menyampaikan berita kepada KM Nenemalomo (call 

sign PKSL), Berita yang akan disampaikan adalah: 
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“Cuaca Buruk”. 

 

Berita ingin disampaikan dalam bentuk bahasa biasa dengan menggunakan 

isyarat cahaya ? 

Tabel 2.9. Prosedur berisyarat dengan cahaya (Disampaikan dengan isyarat 

bahasa biasa) 

 

No 

Bagian 

Isyarat 

KM. 

Indarung 

(PKVA) 

KM. Nenemalomo 

(PKSL) 

 

KET 

1 Panggilan AA AA AA 

dst. 

TTTTT dst. KM. Indarung 

memanggil 

KM 

Nenemalomo 

2 Identitas DE PKVA DE PKVA KM. Indarung 

mengutaraka

n nama 

panggilannya 

terlebih 

dahulu 

    

  PKSL PKSL 

3 Teks Berita YZ 

Cuaca 

Buruk 

T 

T 

T 

 

4 Penutup AR R Komunikasi 

selesai 

 

Komunikasi di kapal dalam keadaan darurat 

 Komunikasi dengan isyarat visual 
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a. Pengisyaratan dengan bendera 

Berdasarkan aturan P2TL tentang isyarat marabahaya, kode isyarat 

internasional dalam meminta perhatian dalam pencarian dan 

penyelamatan kapal niaga, yaitu dengan menggunakan isyarat : 

Sehelai kain layar berwarna jingga, dengan bujur sangkar hitam dan 

lingkaran hitam ataupun lambang lain yang sesuai untuk pengenalan 

dari udara, seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  

Sehelai kain layar berwarna jingga, dengan bujur sangkar hitam dan lingkaran hitam 

 

Dalam melakukan isyarat pertolongan keselamatan, khususnya tentang isyarat-isyarat 

pendaratan bagi pedoman kapal-kapal  kecil  dalam menolong orang-orang yang 

dalam keadaan bahaya yaitu menggunakan bendera berwarna putih, dan hanya 

dapat dilakukan pada siang hari saja. Cara melakukan isyaratnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Menggerakkan sebuah bendera 

putih keatas dan kebawah 

(vertikal), yang berarti di  sini  

adalah tempat pendaratan yang 

baik. 
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2) Menggerakkan sebuah bendera 

putih yang direntangkan 

kesamping dan kedepan, yang 

berarti mendarat di sini 

sangat berbahaya. 

3) Mendarat di sini sangat 

berbahaya,tempat pendaratan 

yang baik adalah pada arah yang 

ditunjuk,  

4) caranya adalah : 

a) Menggerakkan sebuah bendera putih 

horizontal, diikuti dengan: 

b) Menancapkan sebuah bendera putih ke dalam tanah. 

c) Bendera putih yang lain untuk menunjukkan 

arah yang dikehendaki 

 

b. Pengisyaratan dengan bendera internasional 

Pengisyaratan bendera internasional dalam keadaan khusus, terutama 

dipergunakan dalam sesuatu yang urgen, dapat dipergunakan dengan kode 

isyarat satu huruf, dua huruf ataupun tiga huruf. 

Contoh : 

1. Bila sebuah kapal melakukan kegiatan penyelaman, namun tidak 

memungkinkan untuk memperlihatkan semua lampu atau sosok benda yang 

ditetapkan dalam aturan 27 pada P2TL, maka harusmemperlihatkan bendera 
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“A” dari isyarat satu huruf  bendera kode internasional. 

2. Bila dalam pelayaran sebuah kapal dapat saja terjadi orang jatuh ke laut, bila 

seorang awak kapal melihat orang jatuh ke laut, maka tindakan yang harus 

dilakukan adalah : 

o Berteriak ”ORANG JATUH KE LAUT” 

o Melempar pelampung penolong (Life Buoy) kearah korban 

o Melapor ke mualim jaga 

      Selanjutnya mualim jaga yang menerima laporan adanya orang jatuh ke 

laut dapat melakukan olah gerak kapal untuk berputar mengikuti 

ketentuan ”Williemson Turn” atau ”Carnoevan Turn” untuk melakukan 

pertolongan. 

Bila ternyata korban tidak dapat ditolong maka kapal yang bersangkutan 

wajib menaikkan bendera internasional huruf ”O” (isyarat satu huruf). 

3. Bila dalam pelayaran sebuah kapal mengalami suatu kejadian khusus, misalnya 

poros baling-baling mengalami kerusakan , maka tindakan yang harus diambil 

yaitu selain memberikan informasi kepada stasiun lain melalui radio juga dapat 

menginformasikan kepada kapal lain yang lewat dengan mengibarkan bendera 

isyarat dua huruf pada tali tack, yaitu huruf “RO”, yang berarti poros baling-

baling kapal saya rusak. 

Berdasarkan aturan P2TL tentang isyarat marabahaya, kode isyarat internasional dalam 

meminta pertolongan dalam keadaan darurat, maka kode isyarat mara bahaya dengan 

menggunakan bendera internasional yaitu dengan menunjukkan bendera NC, yang 

dipancangkan dalam satu tali kibaran bendera. 

 

 

Bendera “N” 

 

 

Bendera “C” 
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Gambar 8. Bendera NC dalam satu kibaran 

 

 

c. Pengisyaratan dengan cahaya 

Oleh karena sebab yang khusus, misalnya dalam keadaan marabahaya maka untuk 

menarik perhatian kapal lain setiap kapal boleh memberikan isyarat cahaya sesuai 

dengan aturan P2TL, tanpa mengganggu ataupun membingungkan setiap kapal 

lain yang melihatnya. Sehingga isyarat yang dikirim tidak menimbulkan salah 

pengertian. 

Penggunaan isyarat cahaya dalam keadaan yang khusus, sesuai dengan Aturan 

yang ditetapkan dalam P2TL yang berhubungan dengan pengisyaratan cahaya, 

dapat dilihat pada Aturan 34 dan 36, yang berisi : 

 

Aturan 34, Isyarat olah gerak dan isyarat peringatan Apabila kapal-kapal saling 

melihat, kapal tenaga yang sedang berlayar jika mengolah gerak harus 

menunjukkan olah gerak : 

- satu cerlang pendek ( . ) yang berarti "Saya sedang mengubah haluan 

saya ke kanan" 

- dua cerlang pendek ( . . ) yang berarti "Saya sedang mengubah haluan 

saya ke kiri" 

- tiga cerlang pendek ( .  .  .  )  yang berarti  "Mesin  kapal  saya  sedang 

bergerak mundur", 

    Aturan 36, Isyarat untuk menarik perhatian. 

Jika dianggap perlu untuk menarik perhatian kapal lain, setiap kapal boleh 

memberikan isyarat cahaya tidak dapat dikelirukan dengan. isyarat yang dibolehkan 

di bagian lain dalam  aturan-aturan  ini,  atau boleh mengarahkan sinar lampu 

sorotnya ke jurusan bahaya tanpa mengganggu atau membingungkan setiap kapal 
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lain 

Penggunaan isyarat cahaya dalam melakukan isyarat pertolongan keselamatan, 

khususnya tentang isyarat-isyarat pendaratan bagi pedoman kapal-kapal kecil dalam 

menolong orang-orang  yang dalam keadaan bahaya, dapat dilakukan dengan 

menggunakan cahaya yang berbentuk bintang ataupun penggunaan isyarat morse 

cahaya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 3. Isyarat Pertolongan Keselamatan 

 

 

Waktu 

Isyarat tangan 

(khusus malam hari) 

 

Isyarat cahaya 

Isyarat morse 

cahaya/bu 

nyi 

 

Keterangan 

 

Siang 

/ 

Malam 

hari 

 

Menggerakkan 
sebuah cahaya 

yang menyala putih 

keatas dan kebawah  
 

 

 

 

 

 

 

Sebuah cahaya hijau 

yang berbentuk 

bintang 

_ . _ 

 

Mengirimkan 

Isyarat huruf 

morse “K” 

Di sini adalah tempat 

pendaratan yang baik 
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Siang 

/ 

Malam 

hari 

 

 
Menggerakkan sebuah 

cahaya yang menyala 

putih direntangkan 

kesamping dan 

kedepan 

  

Mengirimka 

Isyarat huruf 

morse “S” 

Mendarat di sini 

sangat berbahaya 
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Sebuah cahaya merah 

yang berbentuk bintang 

keatas (vertikal) 

1. Huruf  

 

 

 

 

Siang / 

Malam 

 

 

1. Menggerakkan 

morse “S” (

 . . . 

) diikuti 

dengan huruf 

morse “R” 

( . _ . 

 

Mendarat 

di 

sini sangat 

berbahaya 

Hari sebuah cahaya )  

yang menyala Apabila  

 putih secara arah yang  

 Horizontal dikehenda  

  ki adalah  

  kekanan.  

 2. Menancapkan Sebuah cahaya 2. Huruf Tempat 

sebuah cahaya putih yang morse “S” pendaratan 

yang menyala putih berbentuk bintang ( . . . ) yang baik 

kedalam tanah Untuk diikuti adalah 

3. Sebuah cahaya menunjukkanarah dengan huruf pada arah 

putih yang lain yang baik untuk morse “L” yang 

Untuk Tempat ( . _ . . ) ditunjuk 

menyatakan arah Pendaratan apabila  

yang dikehendaki  arah yang  

  dikehenda  

  ki adalah  

  ke kiri  
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BAB. V 

 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA DENGAN MORSE BUNYI 

 

5.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

     Taruna mampu  menggunakan alat morse bunyi untuk mengirim berita 

5.2. Uraian materi : Cara mengirimkan  berita dengan morse bunyi 

Penggunaan isyarat bunyi sangat rentan menimbulkan kekacauan  atau salah 

pengertian. Oleh karena itu isyarat bunyi dipergunakan seminimal mungkin dengan 

mempergunakan suling, sirine, terompet kabut dan sebagainya, Pengisyaratan bunyi 

harus dilakukan dengan perlahan-lahan atau dengan standar kecepatan pengiriman 

dengan isyarat bunyi adalah 8 (delapan) perkataan atau 40 huruf untuk setiap menitnya. 

Komunikasi dengan isyarat bunyi sebaiknya dilakukan pada perairan bebas dan memiliki 

pandangan yang cukup. Seorang petugas komunikasi di kapal untuk bisa berkomunikasi 

dengan isyarat bunyi, yang bersangkutan harus menguasai kode morse, karena berita 

harus disampaikan dalam bentuk kode morse bunyi. 

Penggunaan isyarat-isyarat bunyi selain isyarat-isyarat satu huruf hanya harus digunakan 

dalam keadaan yang  amat  sangat membahayakan dan jangan digunakan dalam 

perairan ramai. Oleh karena sifatnya yang khusus, penggunaan isyarat bunyi dalam 

penglihatan terbatas harus mengacu kepada peraturan P2TL tahun 1972 (Peraturan 

Pencegahan Tubrukan di Laut) seperti dijelaskan pada modul ini, khususnya pada sub 

bab komunikasi di kapal dalam keadaan darurat. 

Setelah melakukan kegiatan belajar “komunikasi dengan isyarat bunyi” ini diharapkan 

peserta didik dapat : 

a) Menjelaskan prosedur komunikasi isyarat bunyi sesuaistandar 

operasional penggunaan. 

b) Menyebutkan simbol-simbol morse. 

c) Mendemonstrasikan berkomunikasi dengan isyarat bunyi. 

d) Mengidentifikasi isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. 
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e) Menjelaskan komunikasi darurat dengan menggunakan isyarat bunyi. 

Komunikasi di kapal dalam keadaan normal 

Pengisyaratan bunyi menggunakan tanda morse yang menimbulkan huruf- huruf, angka-

angka, dan sebagainya. Diungkapkan dalam tanda-tanda dasar yang berupa titik-titik (Pendek-

Pendek dan Garis-Garis (Panjang) diisyaratkan secara tunggal atau secara 

kombinasi tentang waktu pemancarannya, kita harus memperhatikan benar-benar tentang 

perimbangan waktu antara titik- titik (pendek- pendek), garis-garis (panjang-panjang), ruang-

ruang di antara dasar yang satu dengan tanda dasar yang lain dan ruang ruang di antara dan 

tanda morse lengkap serta ruangan-ruangan antara dua kata atau kelompok. Perimbangan 

waktu yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut: 

 Sebuah Titik (Pendek) dipergunakan sebagai satu satuan waktu. 

 Sebuah Garis (Panjang) senilai dengan tiga titik (= 3 satuan waktu). 

 Ruang waktu diantara dua tanda dasar senilai dengan satu titik 

(=1 satuan waktu). 

 Ruang waktu di antara dua simbol lengkap senilai dengan 3 titik 

(= 3 satuan waktu). 

 Ruang waktu antara dua kata atau dua kelompok senilai dengan 

7 titik (= 7 satuan waktu). 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perimbangan 

waktu yang dimaksudkan itu, harap perhatikan contoh di bawah 

ini: 

Contoh: 

“KAPAL KEBAKARAN” akan diisyaratkan sebagai berikut: 

- . - / . - / . - - . / . - / . - . . // - . - / . / - . . . /. – / - . - / . - / . - . / . 

- / - . // 

 

a) Titik       = satu satuan waktu 

b) Garis      = tiga satuan waktu 
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c) Antara dua pancaran dalam satu huruf = satu satuan waktu 

Antara dua huruf/angka dalam satu kata = tiga satuan 

waktu 

d) Antara dua kata   = tujuh satuan waktu 

Dalam melakukan perisyaratan bunyi sebaiknya mematuhi instruksi sebagaimana 

yang telah ditentukan, akan sulit kalau waktunya sangat lambat, sebab sukar 

membedakan antara titik-titik dan garis, akibat kurang cepatnya membedakan 

waktu. Dalam hal ini, maka kita harus lebih memanjangkan garis-garis dalam 

perbandingan dengan titik- titik. Standar kecepatan pengiriman dengan isyarat bunyi 

adalah 8 (delapan) perkataan atau 40 huruf untuk setiap menitnya. 

Isyarat-isyarat   harus    dilakukan    secara    perlahan-lahan dan dengan jelas. 

Isyarat-isyarat itu boleh diulang, jika perlu, tetapi dengan selang waktu yang cukup 

untuk menjamin bahwa tidak akan dapat menimbulkan kekeliruan dan bahwa isyarat-

isyarat satu huruf  tidak akan terkelirukan sebagai kelompok- kelompok dua huruf. 

Para Nakhoda harus ingat bahwa isyarat-isyarat satu huruf dari kode yang ditandai 

dengan *) (yaitu B, C, D, E, G, H, I, S, T dan Z) , apabila disampaikan dengan bunyi, 

hanya boleh disampaikan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 

peraturan-peraturan internasional untuk mencegah pelanggaran di laut saja. Acuan 

juga dibuat untuk isyarat-isyarat satu huruf yang diperuntukkan bagi penggunaan 

khusus antara kapal pemecah es dan kapal-kapal yang ditolong. 

 

Kode-kode isyarat yang biasa dipergunakan dalam isyarat bunyi hampir sama 

dengan yang dipergunakan dalam isyarat cahaya, antara lain: 

   

 AA AA  AA dan seterusnya : Isyarat panggilan umum (atau panggilan 

untuk stasiun yang tidak dikenal) , dibuat untuk menarik perhatian apabila ingin 

berisyarat dengan semua stasiun atau dengan sebuah stasiun yang nama atau 

isyarat identitasnya tidak diketahui. Panggilan itu dilakukan secara terus menerus 

sampai memperoleh balasan dari stasiun yang ditujukan. 

 TTTTTT dan seterusnya : Isyarat balas, dibuat untuk membalas panggilan 
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dan isyarat ini harus diisyaratkan secara terus menerus sampai stasiun pengirim 

menghentikan panggilannya. 

 DE : Dari ………….. (dipakai di depan nama atau tanda pengenal/isyarat identitas 

dari stasiun pengirim). 

 Panggilan dilakukan oleh stasiun pengirim dan selanjutnya mengirimkan berita 

dengan tiada terputus-putus, sampai dengan persiapan komunikasi ditutup 

dengan menyampaikan isyarat “AR”. Jika sipenerima isyarat tidak ketinggalan 

dalam menerima suatu isyarat perkataan atau kelompok, maka ia akan memberi 

isyarat “R” pada akhir berita yang diterimanya.  

 AR : isyarat penutup, digunakan dalam semua hal untuk menyatakan akhir 

isyarat atau akhir transmisi oleh stasiun pengirim. 

 R : dilakukan oleh stasiun penerima, yang artinya telah diterima / Received atau 

saya telah menerima isyarat anda yang terakhir / I have received your last 

signal. 

 Apabila  si  penerima  isyarat  (stasiun  penerima)  ketinggalan dalam menerima 

suatu perkataan atau kelompok, maka ia segera memberi tanda ulangan “UD”. 

Pada waktu mendengar tanda ini, stasiun pengirim memutuskan 

pengisyaratannya dan kembali mengirimkan beberapa perkataan atau kelompok 

berita ke belakang, setelah itu stasiun pengirim melanjutkan beritanya sampai 

tuntas. 

 CS : stasiun  pengirim  membuat  isyarat  apabila  menanyakan nama atau 

isyarat identitas dari stasiun penerima. 

 AS : isyarat tunggu atau isyarat periode harus digunakan sebagai berikut : 

- Apabila dibuat secara tersendiri atau setelah akhir suatu isyarat 

berarti bahwa stasiun lain itu harus menunggu untuk komunikasi 

lebih lanjut (isyarat tunggu/ waiting signal); 

- Apabila isyarat AS disisipkan antara kelompok-kelompok, isyarat 

itu berfungsi sebagai pemisah antara kelompok- kelompok (isyarat 

periode/period signals) untuk menghindari kekeliruan. 

 



 
79 

    
 

 

 

Prosedur Isyarat Bunyi  

                        Contoh berisyarat 

KM  Indarung  (call  sign   PKVA)   ingin   menyampaikan   berita   

kepada KM Nenemalomo (call sign PKSL), Berita yang akan 

disampaikan adalah: 

“Pada tanggal 12 Februari 2007, Baringan dan jarak  sebuah  

kapal  yang diperoleh dengan Radar adalah Baringannya 2250 dan 

jaraknya 18 mil”. 

Ket. OM = Baringan dan jarak sebuah kapal yang diperoleh 

dengan Radar Berita ingin disampaikan dalam bentuk  kode  

isyarat internasional dengan menggunakan isyarat bunyi ? 

Jawabannya perhatikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Prosedur berisyarat dengan bunyi (Disampaikan dengan isyarat 

KODE) 

 

No 
Bagia

n 

Isyar

at 

KM. Indarung KM. 

Nenemalo

mo 

KET 

1 Panggilan  

   

AA AA AA dst. 

   

TTTTT 

dst. 

KM. Indarung 

memanggil 

KM 

Nenemalomo 
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2 Identitas DE PKVA 

PKSL 

DE PKVA 

 

PKSL 

KM. 

Indarung 

mengutaraka

n nama 

panggilannya 

terlebih dahulu 

3 Teks Berita YU 

OM A225 R18 

D120207 

Tidak diberi 

jawaban, 

kalau salah 

satu 

perkataan ini 

tidak 

diterima, 

maka jawab 

dengan tanda 

ulangan “UD” 

 

 

4 

 

Penutup 

 

 

AR 

 

R 

 

 

Catatan: 

Tanda panah yang berada kekiri di atas itu dimaksudkan bahwa KM Nenemalomo yang 

pertama-tama mengutarakan nama panggilannya dan diulangi oleh KM Indarung. KM 

Indarung (call sign PKVA) ingin menyampaikan berita kepada KM Nenemalomo (call sign 

PKSL), Berita yang akan disampaikan adalah : 

“Sejak waktu sore terlihat beberapa ranjau terapung”. 

Berita ingin disampaikan dalam bentuk bahasa biasa dengan menggunakan isyarat bunyi? 

Tabel 5. Prosedur berisyarat dengan bunyi (Disampaikan dengan isyarat bahasa biasa) 
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No Bagian 

Isyarat 

KM. 

Indarun

g 

KM. Nenemalomo KET 

1 Panggilan  

 

 

 

AA AA AA 

   

TTTTT 

dst. 

KM. Indarung 

memanggil KM 

Nenemalomo 

 

2 

Identitas 

 

 

 

DE PKVA 

PKSL 

DE PKVA 

 

PKSL 

KM. 

Indarung 

mengutaraka

n nama 

panggilannya 

terlebih dahulu 

3 Teks 

Berita 

YZ 

Sejak

 wakt

u 

sore

 terliha

t beberapa 

Tidak diberi jawaban, 

kalau salah satu 

perkataan ini tidak 

diterima, maka jawab 
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BAB.VI 

 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA MORSE BENDERA TANGAN.  

 

6.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

     Taruna  mampu menggunakan morse bendera tangan untuk mengirimkan berita 

6.2. Uraian materi : Cara mengirimkan  berita morse bendera tangan 

Dalam setiap pelayaran diharapkan terjaminnya keselamatan dilaut, mencegah 

terjadinya kecelakaan maupun menghindari terjadi hilangnya jiwa manusia. Salah 

satu aplikasi dalam pelayaran adalah adanya komunikasi  yang terjalin satu sama 

lain secara efektif dan efisien dan tidak menimbulkan salah pengertian. 

Salah satu komunikasi yang dapat dilakukan berupa berisyarat  secara visual, 

artinya komunikasi dilakukan bilamana kedua belah pihak baik stasiun pengirim 

maupun stasiun penerima saling melihat satu sama lain. Komunikasi harus dapat 

dilakukan dalam setiap keadaan baik siang maupun malam, baik dalam keadaan 

normal ataupun darurat. 

Prosedur yang mendasar perbedaan antara komunikasi yang harus dilakukan 

dalam keadaan normal dengan komunikasi dalam keadaan darurat. 

Yang termasuk isyarat visual antara lain : 

1. Pengisyaratan dengan semaphore 

2. Pengisyaratan dengan bendera-bendera tangan atau lengan. 

3. Pengisyaratan dengan bendera kode internasional. 

4. Pengisyaratan cahaya dengan morse 

1. Pengisyaratan Dengan Semafore 

a. Apabila sebuah stasiun ingin berkomunikasi dengan stasiun lain dengan 
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pengisyaratan semafore, maka dapat menyatakan keinginannya itu dengan 

mengirimkan isyarat „K1‟ kepada stasiun lain  dengan  menggunakan  

pengisyaratan  apapun.  Isyarat  „K1‟ artinya „Saya ingin berkomunikasi 

dengan anda dengan menggunakan bendera semafore‟. Jika jarak antara 

kedua stasiun tersebut tidak terlalu jauh dapat dipergunakan dengan isyarat 

perhatian (dari tanda semafore) boleh juga dipergunakan sebagai pengganti 

isyarat „K1‟. 

b. Dalam menerima panggilan, stasiun yang dituju itu harus membuat isyarat 

balas dengan cara memancangkan ular-ular balas di tengah atau membuat 

isyarat jawab (isyarat balas), atau jika stasiun itu tidak mampu berkomunikasi 

dengan cara ini, harus membalas dengan  isyarat  „YS1‟  dengan  setiap  cara  

yang  tersedia.  „YS1‟ artinya „Saya tidak dapat berkomunikasi dengan 

menggunakan bendera semafore‟. 

c. Pengiriman akan dilakukan setelah membuat isyarat perhatian  dan 

menunggu sampai ular-ular balas dipancangkan di puncak atau isyarat balas 

dibuat oleh stasiun yang dimaksud serta setelah waktu jeda maka dimulailah 

pengisyaratan. 

d. Isyarat harus senantiasa disampaikan dalam bahasa biasa sedangkan angka-

angka di dalam semaphore dieja dalam kata- kata. 

Contoh : 

“DI 10” = “Saya membutuhkan sekoci kapasitas 10 orang” 

Huruf D dan I diisyaratkan dengan menggunakan tanda semafore, sedangkan 

angka 10 yang terdapat di dalam isyarat itu harus dieja (jadi huruf diisyaratkan 

sebagai UNAONE dan NADAZERO) 

e. Setiap akhir masing-masing kata, lengan-lengan harus diturunkan ke 

sikap istirahat (tanda jeda). 

f. Diterimanya masing-masing kata, lengan harus diturunkan dengan 

membuat huruf “C”. Jika huruf “C” itu tidak dibuat oleh stasiun penerima 

maka sesuatu yang telah diisyaratkan harus diulangi lagi. 
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g. Semua isyarat oleh stasiun pengirim akan diakhiri dengan isyarat 

penutup AR,danoleh stasiun penerima dibalas dengan R. 

2. Prosedur pengisyaratan dengan semaphore  

Contoh: 

KM Tampomas ingin menyampaikan berita kepada KM Pinisi dengan 

menggunakan isyarat semafore, berita yang akan disampaikan adalah 

“Selamat berlayar sampai bertemu lagi”. Cara prosedur berisyaratnya 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Prosedur berisyarat dengan semaphore 

 

N

o 

Bagian 

Isyarat 

KM. Tampomas KM. Pinisi K

E

T 

1 Panggilan K1 

Atau 

Isyarat perhatian 

Ular Balas di 

tengah atau 

Isyarat YS1 

YS1 : 

Jika 

tidak 

dapat 

berisya

rat 

2 Tanda 

Mulai 

Isyarat Perhatian (dan 

menunggu hingga ular-

ular balas dinaikkan di 

puncak atau isyarat 

balas dibuat) 

Ular Balas 

dinaikkan di 

puncak atau 

isyarat balas 
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3 Teks Berita Selamat  

Berlayar 

Sampai 

Bertemu 

Lagi 

C

 

C

 

C

 

C

 

C 

Isyarat 

harus 

dalam 

bahasa 

biasa 

4 Penutup AR R  
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Gambar 9. Bendera Semafore 

b. Pengisyaratan Morse Dengan Bendera-Bendera Tangan Atau Lengan 

1. Sebuah stasiun yang ingin berkomunikasi dengan stasiun lain 

dengan pengisyaratan Morse bendera-bendera tangan atau lengan, 

dapat menyatakan keinginannya itu dengan mengirimkan isyarat 

„           K2‟    kepada    stasiun    lain.    Isyarat    „K2‟    artinya    Saya    ingin 

berkomunikasi dengan anda dengan menggunakan bendera- 

bendera tangan atau lengan. Isyarat panggilan ĀĀ ĀĀ ĀĀ boleh 

dibuat sebagai pengganti isyarat „K2‟. 
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2. Dalam menerima panggilan, stasiun yang dituju itu harus membuat 

isyarat balas, atau jika stasiun itu tidak mampu berkomunikasi 

dengan  cara  ini,  harus  membalas  dengan  isyarat  „YS2 ‟  dengan 

setiap   cara   yang   tersedia.   „YS2‟   artinya   Saya   tidak   dapat 

berkomunikasi dengan menggunakan bendera- bendera tangan atau 

lengan. 

3. Stasiun pengirim melakukan panggilan dengan menggunakan 

Isyarat panggilan ĀĀ ĀĀ ĀĀ dan selanjutnya stasiun yang dituju 

melakukan balasan dengan memancarkan isyarat TTTT masing- 

masing harus digunakan oleh stasiun pengirim dan itu. 

4. Lakukan komunikasi bendera-bendera tangan atau lengan dengan 

menggunakan kedua lengan bagi cara pengisyaratan ini, tetapi 

dalam hal sukar atau tidak mungkin dapat dilakukan dapat 

digunakan satu lengan. 

5. Semua isyarat akan diakhiri dengan isyarat penutup AR. 

6. Cara menggunakan bendera-bendera tangan atau lengan 

- “TITIK” dengan cara Menaikkan kedua bendera tangan bendera 

/lengan. 

- “GARIS” dengan cara Merentangkan kedua bendera tangan setinggi 

bahu. 

- Pemisah antara “TITIK dan GARIS”, bendera tangan dilipat di 

depan dada. 

- Pemisah antara kata-kata, bendera tangan membuat sudut 450 

menjauhi badan dan mengarah ke bawah. 

- “HAPUS/ULANG”, Gerakan berputar dari bendera tangan di atas 

kepala. 

 



 
88 

    
 

 

Gambar 10. Posisi tangan berkomunikasi dengan bendera tangan atau lengan 
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c. Prosedur pengisyaratan morse bendera-bendera tangan atau lengan Contoh : 

 

Pada  jam  04.40  waktu  setempat  pada haluan 212 ° terlihat sebuah 

kapal penolong sedang datang untuk menyelamatkan anda dengan 

kecepatan 20 mil/jam. 

Ket. GR = Kapal penolong sedang datang untuk menyelamatkan anda. 

Isyaratkan berita di atas dengan menggunakan bendera-bendera tangan 

atau lengan? 

 

Tabel 6. Prosedur isyarat morse bendera-bendera tangan /lengan 

 

No 
Bagian 

Isyarat 

Stasiun 

Pengirim 

Stasiun 

Penerima 

KET 

 

 

1 

 

Panggilan 

 

K2 

atau 

ĀĀ ĀĀ ĀĀ 

 

Isyara

t 

balas 

Y2 

T 

 

 

YS2 

(bila tidak dapat 

berisyarat) 

  

Teks Berita 

 

GR 

 

C 

 

2  T0440 C 

  C212 C 

  S20 C 

3 
Penutupan AR R  
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Gambar 2.3. Simbol-simbol Morse 
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BAB.VII 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA RADIO TELEPHONE 

 

7.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

     Taruna mampu menggunakan radio telephone untuk mengirim berita  

7.2. Uraian materi : Cara mengirimkan  berita radio telephone 

Komunikasi adalah hal yang sangat penting di atas kapal, oleh karena itu bagi 

pelaut perlu dipersiapkan dengan baik untuk memahami instruksi- instruksi, aba- aba 

maupun hal rutin mengenai dinas jaga di atas kapal terutama adalah hal mengenai 

keadaan darurat. 

Bila kapal diawaki oleh berbagai bangsa (multi nasional) atau bekerja di kapal 

penumpang hal demikian akan menimbulkan banyak berbagai masalah dikarenakan 

berbagai macam budaya dan bahasa. Sesuai dengan persyaratan Konvensi   STCW   

‟78   –  Amandemen  ‟95  dan  ISM   Code, maka  para  pelaut harus memiiliki 

kemampuan memahami instruksi-instruksi, aba-aba dan istilah- istilah  yang  baku  di  

atas  kapal   serta   harus   pula   mempunyai kemampuan dalam berbahasa inggris. 

Hal demikian bertujuan agar dapat terselenggara kelancaran tugas terutama 

menghindari salah pengertian (miss- communication) khususnya dalam hal 

menghadapi keadaan darurat. 

Komunikasi yang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

berhubungan dengan penempatan masing-masing di atas kapal akan sangat penting 

sekali menjamin aspek-aspek keselamatan seperti pemadaman kebakaran dan 

penyelamatan diri pada waktu evakuasi, sehingga hal demikian dapat dilaksanakan 

dengan cepat dan tepat. 

Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Hal 

ini mengandung pengertian bahwa komunikasi adalah membentuk suatu sistem yang 

terdiri dari elemen-elemen yang saling mengadakan interaksi secara dinamis, dengan  

tujuan  untuk   mempengaruhi   tingkah   laku  penerima berita lewat informasi yang 

disampaikan. Dari pengertian diatas  dapat dilihat bahwa komunikasi terdiri dari 

beberapa elemen. 
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Setiap operator radio bertanggung jawab dalam menjalankan tugas- tugas 

komunikasi radio di kapal, dan harus memiliki suatu sertifikat radio yang sesuai seperti 

peraturan yang ditetapkan oleh STCW (Standards of Training Certification and 

Watchkeeping) dan khususnya pada kapal ikan harus mengikuti ketentuan konvensi 

STCW-F (for Fishing Vessel Personnels). 

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum, prosedur berkomunikasi, faktor- faktor 

dasar komunikasi dan pengetahuan tentang akibat yang timbul karena kesalahan 

penggunaan salah satu perlengkapan komunikasi sangat diperlukan bagi seorang 

operator radio, agar dalam berkomunikasi dapat bertindak secara efisien dan aman 

terhadap semua sub sistem. 

Semua stasiun radio, baik yang bergerak (kapal, mobil, pesawat terbang dan 

lainnya) maupun yang tetap (stasiun radio pantai, stasiun-stasiun pribadi) harus  memiliki  

izin   dengan   menunjukkan   lisensi   yang   dibuat oleh badan yang berwenang. Bagi 

kapal laut, lisensi radio (safety radio certificate) atau salinannya harus selalu ada di kapal 

untuk keperluan bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh petugas yang 

berwenang. 

Seorang operator radio yang diberi tugas mengoperasikan perangkat komunikasi 

di kapal harus tetap menjaga kerahasiaan setiap berita yang diterima maupun yang 

dikirim. Berita yang diterima harus dan hanya disampaikan kepada “si tertuju”. Demikian 

juga berita yang dikirim,  harus sesuai dengan perintah Originator. 

Mengingat hal tersebut diatas perlu kiranya kita mengetahui prinsip dasar 

berkomunikasi dan prosedur cara-cara berkomunikasi dengan radio baik dalam keadaan 

normal ataupun dalam keadaan darurat, sehingga diharapkan komunikasi dapat berjalan 

secara efektif, efisien dan tidak menimbulkan salah pengertian. 

Bila kapal dalam keadaan marabahaya maka lakukan distress call untuk meminta 

pertolongan dengan segera, karena distress call merupakan prioritas tertinggi diantara 

panggilan-panggilan radio yang lain. Bila sebuah kapal mendengar alarm radio telepon 

yang dilanjutkan dengan distress call maka harus segera menghentikan komunikasi yang 

lain dan wajib mendengarkan panggilan (distress call and messages) secara seksama. 

Setiap distress signal (tanda marabahaya) ataupun distress trafic (komunikasi 
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bahaya) harus dan hanya boleh dilakukan atas perintah nakhoda atau perwira yang 

bertanggung jawab untuk itu. Distress signal (tanda marabahaya) ataupun distress trafic 

(komunikasi bahaya) harus dipancarkan melalui frekuensi marabahaya internasional yaitu 

2182 KHz untuk MF dan VHF pada chanel 16. 

Bila terjadi panggilan keadaan darurat (distress call) atau SOS maka harus segera 

menghentikan komunikasi yang lain dan tetap distress call dan pesannya diamati dengan 

seksama. Distress call tidak boleh ditujukan kepada stasiun tertentu melainkan kepada 

semua stasiun dan bagi yang mendengarkan, harus menunggu sampai berita 

selengkapnya disiarkan, kemudian baru diperbolehkan memberi jawaban. 

Frekuensi darurat pada isyarat radio telegrap adalah 500 KHz, dan digunakan oleh 

semua kapal laut, pesawat terbang. Sedangkan untuk stasiun 

keselamatan yang lain bila membutuhkan pertolongan dari Maritime Service  menggunakan 

frekuensi 405 KHz dan 535 KHz. 

Bila  sebuah  stasiun   mendengar   pancaran   berita   bahaya,   apabila tidak ada 

keraguan dan  berada  dekat  dengan  posisi kapal yang dalam keadaan bahaya dapat dicapai 

pada waktu yang tepat guna memberikan pertolongan, wajib memberikan jawaban dengan 

segera. Kapal-kapal yang mendengar adanya berita bahaya dan dari posisinya serta keadaan 

kapalnya sendiri tidak mungkin melakukan pertolongan, tidak diperkenankan memberikan 

jawaban. Sebagai gantinya kapal tersebut boleh memancarkan Mayday Relay. 

1. Komunikasi di kapal dalam keadaan normal. 

    Pembagian wilayah perairan (Sea Area) dalam GMDSS (Reg.2 SOLAS „74/1992) 

a. Sea Area A1 

Yaitu wilayah pantai yang dapat dijangkau oleh stasiun radio pantai 

yang dilengkapi dengan sedikitnya satu set VHF  transceiver  +  DSC 

alerting secara terus menerus. 

b. Sea Area A2 

Yaitu wilayah pelayaran, tidak termasuk Sea Area A1, yang dapat 

dijangkau oleh stasiun radio pantai dengan pesawat radio MF yang 
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dilengkapi DSC yang mampu menyediakan alerting secara terus 

menerus. 

c. Sea Area A3 

Yaitu wilayah pelayaran, tidak termasuk Sea Area A1 dan A2, yang 

masuk dalam jangkauan Sistem Satelit Komunikasi INMARSAT dan 

mampu menyediakan alerting secara terus menerus. 

d. Sea Area A 

 

Yaitu semua wilayah pelayaran selain Sea Area A1, A2 dan A3 

(termasuk daerah-daerah pelayaran dekat kutub). Persyaratan 

minimum alat-alat yang harus dibawa oleh kapal-kapal: Kapal-

kapal yang berlayar di Sea Area A1 harus memiliki (Reg.8 SOLAS 

‟74 /1992): 

 VHF transceiver 

 VHF – DSC Controller-receiver 

 Watchkeeping receiver Ch.70 (freq. 156.825 MHz) dan freq. 

2182 KHz d. Pesawat penerima Navtex (freq. 518 KHz) 

 EPIRB Cospas-Sarsat atau Inmarsat 

 Portable VHF, untuk kapal dengan tonase kotor 500m3 atau 

lebih = 3 buah, untuk kapal dengan tonase kotor 300 – 500 m3 

= 2 buah. 

 SART, untuk kapal dengan tonase kotor 500m3 atau lebih = 2 

buah, untuk kapal dengan tonase kotor 300 – 500 m3 = 1 buah. 

Kapal-kapal yang berlayar di Sea Area A1 dan A2, harus 

memiliki (Reg.9 SOLAS ‟74 / 1992) : 

Semua peralatan yang dimiliki pada Sea Area A1, ditambah dengan: 

 MF Transceiver. 
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 DSC Controller Receiver Frequency 2187,5 KHz 

 Watchkeeping Receiver frequency 2182 KHz dan 2187,5 KHz 

 

Kapal-kapal yang berlayar di Sea Area A1, A2 dan A3, harus 

memiliki (Reg.10 SOLAS ‟74 / 1992): 

Semua peralatan yang dimiliki pada Sea Area A1 dan A2, 

ditambah dengan: 

 Stasiun bumi kapal (Ship Earth Station) Inmarsat-A atau Inmarsat-C 

 Pesawat penerima EGC (Enhance Group Call) 

 

Kapal-kapal yang berlayar di Sea Area A1, A2, A3 dan A4, 

harus memiliki: 

Semua peralatan yang dimiliki pada Sea Area A1, A2 dan A3, 

ditambah dengan: 

 MF / HF Transceiver 

 HF – DSC Controller Receiver pada frekuensi yang telah 

ditetapkan sesuai Radio Regulation. 

 

2. Aturan Umum Radio Telephony 

1. Apabila menggunakan kode-kode isyarat internasional dalam hal-hal terjadi 

kesulitan-kesulitan bahasa, harus mematuhi prinsip-prinsip peraturan radio 

dari himpunan telekomunikasi internasional yang berlaku. Huruf-huruf dan 

angka-angka harus dieja sesuai dengan tabel-tabel ejaan phonetik. 

2. Apabila stasiun - stasiun pantai dan kapal memanggil, harus menyatakan 

isyarat-isyarat identitas (tanda-tanda panggilan / call sign) atau nama- nama 

harus digunakan. 

3. Cara memanggil Panggilan 

terdiri atas : 

 Tanda panggilan atau nama stasiun yang dipanggil tidak 
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lebih dari tiga kali pada setiap panggilan; 

 Kelompok DE (DELTA ECHO); 

 Tanda panggilan atau nama stasiun yang memanggil, 

tidak lebih dari tiga kali pada setiap panggilan. 

Nama-nama stasiun yang sulit harus juga dieja. Setelah 

hubungan ter- selenggara, tanda panggilan atau nama tidak 

perlu dikirimkan lebih dari satu kali. 

4. Bentuk jawaban atas panggilan-panggilan Jawaban atas panggilan terdiri atas: 

 Tanda panggilan atau nama stasiun yang memanggil, 

tidak lebih dari tiga kali; 

 Kelompok DE (DELTA ECHO); 

 Tanda panggilan atau nama stasiun yang dipanggil, tidak 

lebih dari tiga kali. 

5. Memanggil semua stasiun disekitarnya dalam jarak dekat Kelompok CQ 

(CHARLIE QUEBEC) harus dipergunakan, tetapi tidak lebih dari tiga kali untuk 

setiap panggilan. 

6. Untuk menyatakan kelompok-kelompok kode berikut ini dari kode- kode isyarat 

internasional, harus disisipkan kata INTERCO. Kata-kata dalam bahasa biasa 

boleh juga terdapat di dalam teks, apabila isyarat itu meliputi nama-nama, 

tempat-tempat dan sebagainya. Dalam hal ini, jika dianggap perlu, harus 

disisipkan kelompok YZ (YANKEE ZULU). (YZ = Kata-kata yang berikut adalah 

dalam bahasa biasa). 

7. Jika stasiun yang dipanggil tidak mampu menerima lalu-lintas dengan segera, 

stasiun itu harus memancarkan isyarat AS (ALFA SIERRA) dengan menambah 

lamanya waktu meunggu dalam menit bilamana mungkin. 

8. Diterimanya suatu transmisi dinyatakan dengan isyarat R (ROMEO). 

9. Jika transmisi harus diulang seluruhnya atau sebagian, harus dipergunakan 

isyarat RPT (ROMEO PAPA TANGO), ditambah dengan isyarat yang 

diperlukan berikut ini : AA (ALFA ALFA) = all lafter…..(semua setelah ……). 
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AB (ALFA BRAVO) = all before…… (semua sebelum….). 

BN (BRAVO NOVEMBER) = all between……and…….(semua antara…..dan……). 

WA (WHISKEY ALFA) = word or group after………(kata atau kelompok 

setelah…….). 

WB (WHISKEY BRAVO) = word or group before … (kata atau kelompok 

sebelum) 

10.   Akhir suatu transmisi dinyatakan dengan isyarat AR (ALFA ROMEO).  
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BAB. VIII 

 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA RADIO VHF DSC, MF DSC, HF DSC 

 

8.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 

         Taruna mampu menggunakan radio VHF DSC, MF DSC, HF DSC untuk mengirimkan 

berita 

8.2. Uraian materi : Cara mengirimkan  berita radio VHF DSC, MF DSC, HF DSC 

 

VHF radio Small Digital Selective Calling ( DSC ) adalah sistem panggilan darurat 

yang kini dibuat pada radio marine VHF dan beberapa model VHF genggam . DSC 

memungkinkan pendayung dalam keadaan darurat untuk hanya menekan satu 

tombol untuk memulai distress ( mayday ) panggilan yang menyediakan penyelamat 

dengan lokasi GPS yang tepat dari perahu . 

 

DSC adalah  sistem darurat penting dan mungkin yang pelaut harus memahami – 

tapi harus diaktifkan oleh pemilik perahu . Hal ini dapat menjadi salah satu jenis 

yang paling penting dari peralatan keselamatan di perahu Anda . 

Banyak pemilik kapal telah membeli dan diinstal radio VHF dengan kemampuan DSC 

tetapi kesulitan mengaktifkan fungsi DSC . Kecuali diaktifkan dengan benar , fungsi 

DSC hanya tidak bekerja . Meskipun radio VHF akan tetap bekerja dan 

memungkinkan Anda untuk membuat panggilan mayday dalam keadaan darurat , 

fungsi DSC memberikan perlindungan yang lebih baik dan sangat penting dalam 

keadaan darurat dimana pendayung tidak mampu menyelesaikan panggilan mayday 

dan menginformasikan Coast Guard dari lokasi perahu . 

Karena hanya satu tombol darurat di radio diperlukan untuk membuat panggilan 

marabahaya DSC , kapten dapat dengan mudah menunjukkan tamu atau kru apa 

yang harus dilakukan dalam keadaan darurat jika sang kapten tidak mampu. 

Mengapa Gunakan DSC ? 
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Sebelum munculnya DSC , seorang pendayung dalam keadaan darurat harus secara 

manual membuat panggilan mayday pada saluran VHF 16 . Karena banyak pelaut 

lainnya menggunakan channel 16 untuk memanggil orang lain ( bertentangan 

dengan aturan Coast Guard , yang mendikte memanggil pada saluran 9 ) , ada 

kemungkinan bahwa panggilan darurat manual di 16 mungkin tidak akan didengar 

karena suara radio lain atau gangguan. Sinyal DSC , bagaimanapun, adalah digital 

dan lebih baik dikomunikasikan dalam kondisi yang buruk . 

Selain itu , dalam banyak keadaan darurat pemanggil radio dalam keadaan panik dan 

harus bertindak sangat cepat untuk menyelamatkan orang lain atau perahu . 

Dibutuhkan waktu untuk membuat panggilan , mengirim darurat , dan membaca 

angka bujur dan lintang dari layar GPS ke dalam mikrofon. Ada beberapa risiko 

bahwa penularan mungkin tidak jelas dan lokasi tidak dipahami dengan benar . 

Dan dalam banyak kasus sifat darurat menyebabkan pendayung untuk menjatuhkan 

mic radio sebelum memberikan semua informasi , dalam rangka untuk menghadiri 

darurat . Hasil tragis dapat bahwa bahkan jika upaya penyelamatan diluncurkan , 

tanpa lokasi yang tepat dari perahu , bantuan mungkin tertunda terlalu lama . 

DSC menghilangkan risiko ini dengan fungsi otomatis pada saluran darurat laut 

khusus ( 70 ) . 

Bagaimana Cara Kerja DSC? 

Setiap radio VHF DSC – diaktifkan diterbitkan nomor ID yang unik , yang disebut 

nomor MMSI (Maritime Mobile Service Identity). Angka itu menyediakan penyelamat 

dengan informasi tambahan tentang kapal dan pemilik ( termasuk jumlah sel dan 

nomor telepon pemilik untuk kontak darurat ) . Jika panggilan darurat otomatis 

dibuat , tim penyelamat akan tahu apa jenis perahu dan siapa yang mereka cari . 

Semua radio DSC juga dapat dihubungkan ke unit GPS (a chartplotter atau penerima 

GPS dedicated ) . Meskipun hal ini tidak diperlukan untuk membuat panggilan 

darurat , sangat sangat dianjurkan , karena dengan itu panggilan darurat otomatis 

marabahaya akan menginformasikan Coast Guard ( dan lain di dekatnya , DSC – 

kapal dilengkapi dengan membunyikan alarm ) dari lokasi Anda . 
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Dengan menekan tombol darurat pada satu VHF DSC Anda , Anda mulai radio 

membuat panggilan marabahaya otomatis yang memberikan identitas dan lokasi ( 

jika GPS terhubung ) MMSI Anda . Panggilan ini terus diulang sampai jawaban Coast 

Guard atau dihentikan secara manual , memungkinkan Anda untuk menghadiri 

darurat . 

Cara Set Up dan Aktifkan DSC 

Dua langkah kunci yang diperlukan untuk mendirikan dan mengaktifkan radio DSC . 

Pertama , mengajukan permohonan nomor MMSI gratis untuk perahu Anda . ( 

Perhatikan bahwa jumlah ini ditugaskan untuk perahu itu sendiri , bukan radio , 

sehingga Anda menggunakan MMSI sama dengan radio genggam yang digunakan 

pada perahu yang sama . ) BoatU.S . menyediakan layanan online gratis untuk 

mendapatkan MMSI Anda untuk kapal di perairan AS . Pelaut AS di perairan 

internasional memerlukan lisensi FCC dan MMSI dari FCC . 

Jumlah MMSI dimasukkan ke radio DSC mengikuti petunjuk di buku manual pemilik . 

Kedua , menghubungkan radio DSC ke penerima GPS ( kecuali untuk beberapa radio 

baru dengan penerima GPS built in ) . Sayangnya langkah ini agak lebih rumit 

dengan radio DSC – generasi pertama , karena ada banyak jenis dan merek 

peralatan yang dapat dikombinasikan di sini berbeda . Untuk DSC radio VHF yang 

lebih baru dan chartplotters GPS , kabel biasanya dijelaskan dalam manual peralatan 

. Konsultasikan dengan teknisi kelautan jika diperlukan . 

Maka itu ide yang baik untuk memeriksa peralatan tersebut dengan panggilan rutin 

DSC radio DSC lain . Jika radio Anda memiliki “test call” fungsi , Anda dapat 

menghubungi Coast Guard untuk panggilan pengakuan otomatis . Jangan 

menempatkan panggilan darurat untuk menguji peralatan ! 

Fungsi DSC lainnya 

Radio DSC-dilengkapi dan diaktifkan dapat menggunakan sistem DSC untuk 

membuat panggilan selain distress, panggilan darurat. Jika Anda tahu MMSI dari 

pendayung lain, Anda dapat membuat kontak awal dengan radio bahwa kapal 

langsung tanpa harus memanggil perahu dengan nama pada saluran terbuka; 

setelah sinyal suara DSC, Anda berkomunikasi seperti biasa pada saluran biasa. 
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Demikian pula, Anda dapat menggunakan DSC untuk mendapatkan lokasi perahu 

dikenal dengan polling nomor MMSI unik. 

Sementara semua radio DSC-dilengkapi memiliki tombol darurat tunggal untuk 

memulai panggilan darurat, operasi fungsi-fungsi lainnya bervariasi antara merek 

yang berbeda. Lihat panduan pemilik VHF Anda untuk langkah-langkah untuk 

mengikuti. 

Untuk lebih jelas mengenai  kelas DSC  dan fungsi (penting untuk mengetahui 

sebelum Anda membeli), pergi ke sini. Untuk mengajukan permohonan nomor MMSI 

online gratis, pergi ke website ini. 

 

Prinsip Kerja MF/HF. 

Untuk komunikasi jarak sedang digunakan jalur frekuensi MF. Frekuensi 2187,5 kHz 

digunakan untuk panggilan marabahaya dan keselamatan dengan menggunakan panggilan 

selektif dijital untuk arah komunikasi dari kapal ke pantai, kapal ke kapal serta pantai ke 

kapal, sedangkan untuk komunikasi di lokasi musibah yang menggunakan telepon radio 

digunakan frekuensi 2182 kHz. Sedangkan frekuensi 2174,5 kHz digunakan hanya untuk 

komunikasi dengan menggunakan telex. 

Untuk komunikasi dengan arah komunikasi dari kapal ke pantai dan dari pantai ke kapal yang 

berada dalam jarak jangkau yang jauh digunakan komunikasi HF sebagai alternatif 

terhadap komunikasi satelit. Frekuensi-frekuensi yang digunakan adalah pada band 

frekuensi 4, 6, 8, 12 dan 16 MHz. Kapal-kapal yang diperlengkapi dengan peralatan 

komunikasi HF, harus selalu menjaga frekuensi marabahaya pada band 8 MHz, serta salah 

satu frekuensi yang diharuskan yang sesuai untuk daerah dimana kapal tersebut sedang 

berlayar 

Perangkat komunikasi MF/HF radiotelephone merek FURUNO merupakan perangkat 

komunikasi yang menggunakan sistem radio MF/HF (medium frequency/high frequency) 

yang diperuntukkan untuk keperluan maritim serta memenuhi ketentuan IMO 

(International Maritime Organization) dalam hal kemampuan untuk memancarkan dan 

menerima sinyal marabahaya di laut. Perangkat ini dilengkapi dengan MMSI (maritime 



 
102 

    
 

mobile service identity), sehingga selain dapat digunakan untuk memancarkan, menerima 

serta memonitor sinyal marabahaya, perangkat ini juga dapat digunakan untuk komunikasi 

biasa antara kapal ke kapal maupun kapal ke darat pada range frekuensi pengiriman antara 

1,6 MHz sampai 27,5 MHz, serta range frekuensi 100 kHz sampai 30 Mhz, dan frekuensi 

2182 kHz sebagai frekuensi marabahaya, disamping itu perangkat ini juga dapat berfungsi 

sebagai telex. 

2. Prosedur Operasi MF/HF DSC. 

Jika kapal dalam keadaan marabahaya, maka memancarkan atau mentransmisikan alarm 

marabahaya dalam dilakukan dengan dua cara sama seperti pada VHF yaitu In short of 

time (dalam waktu yang cepat) dan with inserting data (dengan terlebih dahulu 

memasukkan data) 
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BAB. IX 

 

CARA MENGIRIMKAN  BERITA INMARSAT, NBDP, NAVTEX 

 

  Tujuan kegiatan pembelajaran 

         Taruna mampu  menggunakan  INMARSAT, NBDP, NAVTEX untuk mengirimkan 

berita Uraian materi : Cara mengirimkan  berita INMARSAT, NBDP, NAVTEX 

 

 Pengertian 
 

GMDSS adalah suatu paket keselamatan yang disetujui secara internasional yang 

terdiri dari prosedur keselamatan, jenis-jenis peralatan, protokol-protokol komunikasi yang 

dipakai untuk meningkatkan keselamatan dam mempermudah saat menyelamatkan kapal, 

perahu taupun pesawat terbang yang mengalami kecelakaan. GMDSS diadopsi oleh 

Organisasi Maritim Internasional (IMO), badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk 

keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran laut. 

 

GMDSS terdiri dari beberapa sistem, beberapa di antaranya baru tetapi kebanyakan 

peralatan tersebut telah diterapkan selama bertahun-tahun. System tersebut berfungsi 

untuk : bersiap-siaga (termasuk memantau posisi dari unit yang mengalami kecelakaan), 

mengkoordinasikan Search and Rescue, mencari lokasi (mengevakuasi korban untuk 

kembali ke daratan), menyiarkan informasi maritim mengenai keselamatan, komunikasi 

umum, dan komunikasi antar kapal. Radio komunikasi yang spesifik diperlukan sesuai 

dengan daerah operasi kapal, bukan berdasarkan tonase kapal tersbut. System tersebut 

juga terdiri dari peralatan pemancar sinyal berulang sebagai tanda bahaya, serta memiliki 

sumber power daurat untuk menjalankan fungsinya. 
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Sejak tahun 1992, Distress Global Maritim dan Keamanan Sistem (GMDSS) telah 

menggunakan teknologi terestrial dalam satelit dan kapal-kapal dengan sistem radio 

untuk  komunikasi dengan kapal di  sekitar  laut. Berdasarkan GMDSS, semua kapal kargo 

dari 300 tonase kotor dan  semua kapal penumpang yang melakukan pelayaran 

internasional harus dilengkapi dengan peralatan radio yang sesuai dengan standar 

internasional sebagaimana diatur dalam sistem. Ini berarti bahwa pencarian dan 

penyelamatan (SAR) otoritas darat, serta pengiriman di sekitar langsung dari kapal dapat 

dengan cepat diberitahu melalui satelit dan komunikasi terestrial sehingga mereka dapat 

membantu dalam operasi penyelamatan terkoordinasi dengan cepat tanggap. 

Kapal dilengkapi dengan peralatan GMDSS lebih aman di laut dan lebih mungkin untuk 

menerima bantuan ketika mereka membutuhkannya karena sistem menyediakan untuk 

distress otomatis memperingatkan ketika kru tidak punya waktu untuk mengirimkan 

panggilan dengan informasi rinci. GMDSS juga memerlukan kapal untuk menerima siaran 

dari keselamatan maritim dan pencarian dan penyelamatan terkait informasi yang dapat 

mencegah insiden terjadi, dan untuk membawa satelit Posisi Darurat Menunjukkan Radio 

Beacon (EPIRB), yang mengapung bebas dari kapal yang tenggelam dan waspada otoritas 

SAR dengan identitas kapal dan lokasi. 

Kapal-kapal yang berfungsi sebagai sarana rekreasi tidak memerlukan peralatan yang 

sesuai dengan radio GMDSS, tetapi sangat disarankan memakai Radio VHF Digital Selective 

Calling (DSC), begitu pula untuk sarana-sarana yang berkaitan dengan offshore system 

dalam waktu dekat harus menggunakan peralatan tersebut. Kapal-kapal di bawah 300 GT 

tidak termasuk dalam peraturan yang mewajibkan pemakaian GMDSS. Kapal-kapal yang 

memiliki bobot mati antara 300-500 GT disarankan tapi tidak diwajibkan untuk 

menggunakan GMDSS, namun kapal-kapal di atas 500 GT sudah diharuskan menggunakan 

peralatan yang mendukung GMDSS. 

GMDSS terdiri dari beberapa sistem, beberapa yang baru, tetapi banyak 

yang telahdioperasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Sistem ini dimaksudkan 

untuk melakukanfungsi-fungsi berikut: 
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1. Alerting : yaitu suatu pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya yang 

cepat dan berhasil pada suatu unit yang dapat mengadakan atau 

mengkoordinasikan suatu pencarian dan pertolongan segera. 

2. Search and Rescue Coordinating : yaitu komunikasi yang digunakan untuk 

koordinasi antara unit-unit yang berpotensi SAR termasuk kapal-kapal yang 

berada dilaut untuk merencanakan suatu operasi pencarian dan pertolongan. 

3. On Scane Communication : yaitu suatu system komunikasi yang digunakan di 

lokasi musibah antara On Scene Commander dan Unit-unit yang ikut dalam 

operasi pertolongan termasuk dengan kapal musibah apabila masih dapat 

melakukan komunikasi. 

4. Locating Signal : yaitu signal untuk memudahkan penemuan posisi Survival Craft. 

5. Dissemination of Maritime Safety Information (M.S.I) : yaitu penyiaran informasi-

informasi mengenai keselamatan pelayaran. 

6. General Radio Communication : yaitu komunikasi dari kapal ke suatau jaringan 

radio di darat yang ada hubungannya dengan keselamatan. 

7. Bridge to Bridge Communication : yaitu komunikasi antar kapal dari anjungan 

yang ada hubungannya dengan keselamatan. 

      Persyaratan kapal yang harus memiliki perlengkapan GMDSS adalah kapal 

penumpang yang berlayar di perairan internasional dan kapal barang dengan 

ukuran 300 GT ke  atas. Berikut peralatan GMDSS, sebagai berikut : 

1. Very High Frequency (VHF), High Frequency (HF), dan Medium Frequency 

(MF) 

2. NAVTEX 

3. Inmarsat C 

4. Narrow Band Direct Printing (NBDP) 

5. EPIRB 

6. SART 9 GHz 

 

2. Komponen-Komponen GMDSS 
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2.1. Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB) 

EPIRB  merupakan sistem search and Rescue (SAR) berbasis satelit internasional yang 

pertama kali digagas oleh empat negara yaitu Perancis, Kanada, Amerika Serikat dan Rusia 

(dahulu Uni Soviet) pada tahun 1979 yang bekerja melalui satelit Cospas-Sarsat. Misi 

program Cospas-Sarsat adalah memberikan bantuan pelaksanaan SAR dengan 

menyediakan “distress alert” dan data lokasi secara akurat, terukur serta dapat dipercaya 

kepada seluruh komonitas internasional. Tujuannya agar dikurangi sebanyak mungkin 

keterlambatan dalam melokasi “distress alert” sehingga operasi akan berdampak besar 

dalam peningkatan probabilitas keselamatan korban. Keempat negara tersebut 

mengembangkan suatu sistem satelit yang mampu mendeteksi “beacon”pada frekuensi 

121,5/243 MHz dan 406 MHz. Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB) beacon 

406 Mhz adalah untuk pelayaran merupakan elemen dari Global Maritime Distress Safety 

System (GMDSS) yang didesain beroperasi dengan sistem the Cospas-Sarsat. EPIRB 

sekarang menjadi persyaratan dalam konvensi internasioal bagi kapal Safety of Life at Sea 

(SOLAS). Mulai 1 Februari 2009, sistem Cospas-Sarsat hanya akan memproses beacon pada 

frekuensi 406 MHz. Cospas merupakan singkatan dari Cosmicheskaya Sistyema Poiska 

Avariynich Sudov sedangkan Sarsat merupakan singkatan dari Search And Rescue Satellite-

Aided Tracking. 

Prinsip Kerja EPIRB adalah Ketika beacon aktif, sinyal akan diterima oleh satelit selanjutnya 

diteruskan ke Local User Terminal (LUT) untuk diproses seperti penentuan posisi, encoded 

data dan lain-lainnya. Selanjutnya data ini diteruskan ke Mission Control Centre (MCC) di 

manage. Bila posisi tersebut diluar wilayahnya akan dikirim ke MCC yang bersangkutan, bila 

di dalam wilayahnya maka akan diteruskan ke instansi yang bertanggung jawab. 
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EPIRB 

2.2. NAVTEX 

Navtex (navigational telex) adalah frekuensi internasional secara automatis, melalui layanan 

cetak langsung untuk pengiriman berita navigasi, peringatan badan meterologi dan 

perkiraan yang mencakup informasi keselamatan kelautan untuk kapal, yang menerima 

masukan secara otomatis dari kapal yang ada di laut dalam radius perkiraan 370 km dari 

garis pantai. Navtex station in US di operasikan oleh “coast guard” di amerika dan 

pengguna tidak di kenakan biaya dengan masuknya/menerima siaran radio NAVTEX. 

Navtex adalah bagian dari IMO/IHO,worldwide navigation service (WWWNS) navtex juga 

merupakan element utama dari GMDSS dan solas. 
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Siaran radio navtex yang menggunakan frekuensi pada 518 khz / 490 khz dan digunakan 

oleh (NBDP), (FEC), serta tipe penyebaran nya menggunakan radio amatir yang disebut 

AMTOR. Internasional navtex pada frekuensi 518 khz menggunakan English dan frekuensi 

490 khz menggunakan bahasa Indonesia. Navtex menerima berita-berita navigasi dan 

meteorologi yang dipancarkan oleh stasiun pantai sesuai dengan daerah pelayaran navigasi. 

 
NAVTEX 
Kode berita-berita yang diterima NAVTEX 

A                 :    Navigational warning 

B                 :    Meteorological warning 

C                 :    Ice report 

D                 :    Search and rescue information 
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E                 :    Meteorological message 

F                 :    Pilot service message 

G                 :    DECCA message 

I                  :    LORAN message 

H                 :    OMEGA message 

J                  :    SATNAV message 

K                 :    Other electronic navaids message 

L                 :    Navigational warning – additional to A 

V,W,X,Y      :    Special service – allocation by navtex panel 

Z                 :    No message on hand 

Note :  The message type A, B, D and L (cannot be reject) 

2.3. INMARSAT  

Sistem Satelit yang dioperasikan oleh Inmarsat, yang berada di bawah kontrak dengan 

IMSO (International Mobile Satellite Organization), juga merupakan elemen penting dari 

system GMDSS. Empat jenis Inmarsat Ship Earth Station Terminal(Terminal Stasiun 

Penerima Inmarsat di Bumi ) yang kompatibel dengan GMDSS antara lain : Inmarsat versi 

A, B, C, dan F77  

 

Coverage area Inmarsat  
 

Inmarsat-A – Versi pertama yang dioperasikan oleh Inmarsat, memiki fungsi sebagai 

penerima sinyal mengenai informasi yang diperlukan oleh sistem GMDSS melalui transmisi 

oleh satelit milik inmarsat. IMSO telah mengajukan pada IMO untuk memperbarui 

Inmarsat-A dengan cara diganti dengan versi yang berteknologi lebih modern dan segera 
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menghentikan penggunaanya pada tanggal 31 Desember 2007. Mulai saat itu, Inmarsat-A 

tidak digunakan lagi. 

Inmarsat- B dan F 77 – adalah versi penyempurnaan dari versi A, menyediakan jaringan 

telepon, telex, high speed data service (termasuk distress priority telephone dan telex 

service dari dan ke RCC) antara kapal ke bangunan lepas pantai, kapal ke kapal, maupun 

bangunan lepas pantai ke kapal. Versi F77 merupakan versi yang didesain untuk digunakan 

dengan Inmarsat-C karena kemampuan transmisi datanya tidak memenuhi persyaratan 

GMDSS. 

Inmarsat-C – menyediakan fasilitas penyimpanan dan pengiriman data (store-and-forward 

data), dan fasilitas e-mail dari kapal ke bangunan lepas pantai, bangunan lepas pantai ke 

kapal, maupun dari kapal ke kapal. Inmarsat-C juga memiliki kemampuan untuk mengirim 

distress signal (sinyal bahaya) yang terformat ke sebuah RCC dan ke Inmarsat-C SafetyNET 

Service. Inmarsat-C SafetyNET Service adalah sebuah satelit pemancar informasi 

keselamatan maritim dunia yang memancarkan informasi peringatan mengenai cuaca buruk 

(badai maupun gelombang tinggi) di laut, peringatan navigasi pada NAVAREA, peringatan 

radio navigasi, peringatan laporan adanya bongkahan es dan peringatan-peringatan yang 

dikeluarkan oleh USCG-Conducted International Ice Patrol, dan informasi-informasi sejenis 

yang tidak tersedia pada NAVTEX. SafetyNET cara kerjanya mirip dengan NAVTEX pada 

area di luar jangkauan NAVTEX. Peralatan Inmarsat-C relative lebih ringan dan lebih murah 

dari pada Inmarsat-A, B, atau F77. Antena Terminal Stasiun Penerima Inmarsat-C di bumi 

memiliki ukuran yang lebih kecil dibadingkan Inmarsat-A, B, dan F77. SOLAS saai ini 

menyaratkan Inmarsat-C untuk memiliki sebuah penerima sinyal navigasi satelit yang 

terintergrasi, koneksi tersebut akan memastikan informasi lokasi yang akurat untuk dikirim 

ke RCC apabila sinyal tanda bahaya (distress signal) dipancarkan oleh kapal yang 

mengalami kecelakaan. Inmarsat juga mengoperasikan sistem EPIRB, yaitu Inmarsat-L, 

yang mirip dengan system yang dioperasikan oleh ME2002 (Penyedia layanan lainnya) . 

 

3. PROSEDUR PENGOPERASIAN PERALATAN GMDSS 
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GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) adalah suatu paket keselamatan 

yang disetujui secara internasional yang terdiri dari prosedur keselamatan, jenis-jenis 

peralatan, protokol-protokol komunikasi yang dipakai untuk meningkatkan keselamatan 

dam mempermudah saat menyelamatkan kapal, perauh, ataupun pesawat terbang yang 

mengalami kecelakaan. GMDSS diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO), 

badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan kapal dan pencegahan 

pencemaran laut. 

(Global Maritime Distress Safety System) GMDSS terdiri dari beberapa sistem, beberapa di 

antaranya baru tetapi kebanyakan peralatan tersebut telah diterapkan selama bertahun-

tahun. System tersebut berfungsi untuk : bersiap-siaga (termasuk memantau posisi dari 

unit yang mengalami kecelakaan), mengkoordinasikan Search and Rescue, mencari lokasi 

(mengevakuasi korban untuk kembali ke daratan), menyiarkan informasi maritim mengenai 

keselamatan, komunikasi umum, dan komunikasi antar kapal. Radio komunikasi yang 

spesifik diperlukan sesuai dengan daerah operasi kapal, bukan berdasarkan tonase kapal 

tersbut. System tersebut juga terdiri dari peralatan pemancar sinyal berulang sebagai tanda 

bahaya, serta memiliki sumber power daurat untuk menjalankan fungsinya. 

Sejak tahun 1992, Distress Global Maritim dan Keamanan Sistem (GMDSS) telah 

menggunakan teknologi terestrial dalam satelit dan kapal-kapal dengan sistem radio 

untuk  komunikasi dengan kapal di  sekitar  laut. Berdasarkan GMDSS, semua kapal kargo 

dari 300 tonase kotor dan  semua kapal penumpang yang melakukan pelayaran 

internasional harus dilengkapi dengan peralatan radio yang sesuai dengan standar 

internasional sebagaimana diatur dalam sistem. Ini berarti bahwa pencarian dan 

penyelamatan (SAR) otoritas darat, serta pengiriman di sekitar langsung dari kapal dapat 

dengan cepat diberitahu melalui satelit dan komunikasi terestrial sehingga mereka dapat 

membantu dalam operasi penyelamatan terkoordinasi dengan cepat tanggap. 

Kapal dilengkapi dengan peralatan GMDSS lebih aman di laut dan lebih mungkin untuk 

menerima bantuan ketika mereka membutuhkannya karena sistem menyediakan untuk 
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distress otomatis memperingatkan ketika kru tidak punya waktu untuk mengirimkan 

panggilan dengan informasi rinci. GMDSS juga memerlukan kapal untuk menerima siaran 

dari keselamatan maritim dan pencarian dan penyelamatan terkait informasi yang dapat 

mencegah insiden terjadi, dan untuk membawa satelit Posisi Darurat Menunjukkan Radio 

Beacon (EPIRB), yang mengapung bebas dari kapal yang tenggelam dan waspada otoritas 

SAR dengan identitas kapal dan lokasi. 

GMDSS terdiri dari beberapa sistem, beberapa yang baru, tetapi banyak yang telah 

dioperasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Sistem ini dimaksudkan untuk melakukan 

fungsi-fungsi berikut: 

1. Alerting : yaitu suatu pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya yang 

cepat dan berhasil pada suatu unit yang dapat mengadakan atau 

mengkoordinasikan suatu pencarian dan pertolongan segera. 

2. Search and Rescue Coordinating : yaitu komunikasi yang digunakan untuk 

koordinasi antara unit-unit yang berpotensi SAR termasuk kapal-kapal yang 

berada dilaut untuk merencanakan suatu operasi pencarian dan pertolongan. 

3. On Scane Communication : yaitu suatu system komunikasi yang digunakan di 

lokasi musibah antara On Scene Commander dan Unit-unit yang ikut dalam 

operasi pertolongan termasuk dengan kapal musibah apabila masih dapat 

melakukan komunikasi. 

4. Locating Signal : yaitu signal untuk memudahkan penemuan posisi Survival Craft. 

5. Dissemination of Maritime Safety Information (M.S.I) : yaitu penyiaran informasi-

informasi mengenai keselamatan pelayaran. 

6. General Radio Communication : yaitu komunikasi dari kapal ke suatau jaringan 

radio di darat yang ada hubungannya dengan keselamatan. 



 
113 

    
 

7. Bridge to Bridge Communication : yaitu komunikasi antar kapal dari anjungan 

yang ada hubungannya dengan keselamatan. 

 

Sistem komunikasi GMDSS dirancang khusus untuk keperluan penanganan isyarat 

marabahaya dan keselamatan di laut berlaku diseluruh dunia, sistem ini memiliki 

kemampuan untuk dapat menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal marabahaya yang 

dikirimkan melalui kapal yang sedang mengalami musibah, sehingga kapal-kapal lain yang 

berada di sekitar lokasi musibah dapat memberikan pertolongan dengan keterlambatan 

waktu sekecil mungkin. Penerapan GMDSS pada kapal boat ditunjukkan oleh Gambar 1. 

(http://www.gmdsscom.co.uk) berikut ini. 

 

Gambar 1. Penerapan GMDSS 

 

 

GMDSS yang diamandemen pada tahun 1988 merupakan penyempunaan dari Safety of Life 

at Sea (SOLAS) tahun 1974. Pemberlakuan GMDSS dilakukan secara bertahap, tidak 

sekaligus dengan tahapan sebagai berikut : 

1.   Tahun 1990 kapal harus dilengkapi dengan RADAR 9 GHz 

2.   Tahun 1992 kapal harus dilengkapi dengan Sart And Rescue Transporder (SART) 

http://2.bp.blogspot.com/-vzflVywKleA/U5HK-5-AHaI/AAAAAAAAAhU/bpRVRlTLRBc/s1600/gmdss.jpg
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3.   Tahun 1993 Kapal harus dilengkapi dengan Emergency Position Indication Radio Beacon 

(EPIRB) dan Navigational Telex System (NAVTEX). 

4.   Tahun 1995 Kapal harus mempunyai semua peralatan GMDSS 

5.   Tahun 1999 Semua kapal wajib mempunyai semua peralatan GMDSS, diberlakukan secara 

menyeluruh. Khusus Indonesia akibat krisis moneter 1997 meminta kepada IMO untuk 

ditunda sampai dengan 1 februari 2009. 

3.1.   Fungsi GMDSS 

GMDSS terdiri dari beberapa sistem, beberapa yang baru, tetapi banyak yang 

telah dioperasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Sistem ini dimaksudkan untuk 

melakukan fungsi-fungsi berikut: 

1.  Alerting : yaitu suatu pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya yang cepat dan 

berhasil pada suatu unit yang dapat mengadakan atau mengkoordinasikan suatu pencarian 

dan pertolongan segera. 

2. Search and Rescue Coordinating : yaitu komunikasi yang digunakan untuk koordinasi antara 

unit-unit yang berpotensi SAR termasuk kapal-kapal yang berada dilaut untuk 

merencanakan suatu operasi pencarian dan pertolongan. 

3. On Scane Communication : yaitu suatu system komunikasi yang digunakan di lokasi 

musibah antara On Scene Commander dan Unit-unit yang ikut dalam operasi pertolongan 

termasuk dengan kapal musibah apabila masih dapat melakukan komunikasi. 

4. Locating Signal : yaitu signal untuk memudahkan penemuan posisi Survival Craft. 

5. Dissemination of Maritime Safety Information (M.S.I) : yaitu penyiaran informasi-informasi 

mengenai keselamatan pelayaran. 

6. General Radio Communication : yaitu komunikasi dari kapal ke suatau jaringan radio di 

darat yang ada hubungannya dengan keselamatan. 

7. Bridge to Bridge Communication : yaitu komunikasi antar kapal dari anjungan yang ada 

hubungannya dengan keselamatan. 
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Persyaratan kapal yang harus memiliki perlengkapan GMDSS adalah kapal penumpang yang 

berlayar di perairan internasional dan kapal barang dengan ukuran 300 GT ke  atas. Berikut 

peralatan GMDSS, sebagai berikut : 

a) Very High Frequency (VHF), High Frequency (HF), dan Medium Frequency 

(MF) 

b) NAVTEX 

c) Inmarsat C 

d) Narrow Band Direct Printing (NBDP) 

e) EPIRB 

f) SART 9 GHz 

 

3.2.  Sistem komunikasi GMDSS 

GMDSS dalam pelaksanaannya menerapkan dua sistem komunikasi, yaitu sistem 

komunikasi darat dan sistem komunikasi satelit yang dirancang untuk dapat memungkinkan 

pemancaran sinyal marabahaya dapat dilaksanakan dari kapal ke pantai, dari kapal ke kapal 

dan dari pantai ke kapal pada seluruh daerah perairan laut. 

a. Sistem Komunikasi Darat 

Sistem komunikasi darat pada sistem GMDSS digunakan untuk dapat melakukan komunikasi 

dalam jarak jangkau yang pendek, sedang dan jauh dengan menggunakan frekuensi yang 

berada pada jalur frekuensi VHF (very high frequency), MF (medium frequency) serta HF 

(high frequency). 

Jalur frekuensi VHF digunakan untuk komunikasi jarak pendek dengan frekuensi yang 

digunakan adalah 156,525 MHz dan berfungsi untuk panggilan-panggilan marabahaya dan 

keselamatan mempergunakan panggilan selektif dijital (digital selective call), sedangkan 

frekuensi 156,8 MHz digunakan untuk komunikasi koordinasi SAR dan komunikasi di lokasi 

musibah dengan menggunakan telepon radio. 

Untuk komunikasi jarak sedang digunakan jalur frekuensi MF. Frekuensi 2187,5 kHz, 

digunakan untuk panggilan marabahaya dan keselamatan dengan menggunakan panggilan 



 
116 

    
 

selektif dijital untuk arah komunikasi dari kapal ke pantai, kapal ke kapal serta pantai ke 

kapal, sedangkan untuk komunikasi di lokasi musibah yang menggunakan telepon radio 

digunakan frekuensi 2182 kHz. Sedangkan frekuensi 2174,5 kHz digunakan hanya untuk 

komunikasi dengan menggunakan telex. 

Untuk komunikasi dengan arah komunikasi dari kapal ke pantai dan dari pantai ke kapal 

yang berada dalam jarak jangkau yang jauh digunakan komunikasi HF sebagai alternatif 

terhadap komunikasi satelit. Frekuensi-frekuensi yang digunakan adalah pada band 

frekuensi 4, 6, 8, 12 dan 16 MHz. Kapal-kapal yang diperlengkapi dengan peralatan 

komunikasi HF, harus selalu menjaga frekuensi marabahaya pada band 8 MHz, serta salah 

satu frekuensi yang diharuskan yang sesuai untuk daerah dimana kapal tersebut sedang 

berlayar. 

b. Sistem komunikasi satelit 

Disamping sistem komunikasi darat, GMDSS juga menerapkan system komunikasi satelit. 

Komunikasi satelit digunakan dalam dua arah, yaitu kapal ke pantai, pantai ke kapal, 

maupun dari kapal ke kapal. Salah satu system komunikasi satelit yang digunakan pada 

sistem GMDSS adalah sistem satelit INMARSAT, dimana satelit tersebut dapat menunjang 

pemancaran sinyal marabahaya dari kapal-kapal dan juga dapat digunakan untuk 

menentukan letak lokasi musibah. Dalam pengoperasiannya, satelit INMARSAT dibagi 

menjadi empat wilayah operasional yaitu : 

a) samudera pasifik (Pacific Ocean Region-POR) 

b) samudera atlantik bagian barat (Atlantic Ocean Region-AOR West) 

c) samudera atlantik bagian timur (Atlantic Ocean Region-AOR East) 

d) samudera hindia (India Ocean Region). 

Ke empat satelit INMARSAT tersebut seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2 

(http://maritime.inmarsat.com/coverage) berikut ini. 
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Gambar 2 : Area cakupan pengoperasian satelit INMARSAT 

 

Sistem INMARSAT memberikan prioritas saluran masuk kepada kanal-kanal komunikasi 

satelit pada waktu dalam keadaan situasi darurat. Setiap stasiun bumi bergerak (mobile 

earth station) dapat memulai permohonan (request) berita dengan prioritas marabahaya. 

Setiap permohonan dengan indikasi prioritas marabahaya akan didengar secara otomatis 

oleh stasiun bumi pantai dan saat itu juga akan diberikan kanal satelit secara khusus. 

Apabila oleh suatu hal ternyata semua kanal berada dalam keadaan sibuk, maka salah satu 

dari kanal tersebut akan dikosongkan dan diberikan kepada stasiun bumi bergerak yang 

memanggil dengan prioritas marabahaya. Prioritas panggilan bahaya tidak hanya digunakan 

sesuai dengan tujuan saluran satelit tetapi juga panggilan tersebut juga disalurkan secara 

otomatis kepada badan pertolongan yang berwenang yang sesuai untuk itu. 

3.3.  Area Cakupan Pengoperasian GMDSS 

Pembagian wilayah berdasarkan frekuensi operasional merupakan persyaratan GMDSS yang 

berlaku dewasa ini. Pembagian dimaksud untuk memudahkan penyelidikan secara efektif 

terhadap penyelamatan di laut dan meringankan beban stasiun radio pantai agar tidak 

tertuju pada satu saluran frekuensi kerja, serta memudahkan para pemilik kapal untuk 

memilih perangkat-perangkat radio yang dipersyaratkan berdasarkan wilayah pelayarannya 

masing-masing. Peralatan komunikasi yang disyaratkan di kapal adalah peralatan yang 

dapat meliputi daerah operasi pelayaran yang dapat terus menerus merelay bahaya dan 

keselamatan dalam suatu area pelayaran. 

http://2.bp.blogspot.com/-aomfdbRhZyU/U5HLUo8KVFI/AAAAAAAAAhc/0ZYo8qql1CY/s1600/I-3-satellite-coverage-November-2013.jpg
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Pengalokasian wilayah pengoperasian GMDSS dibagi menjadi 3 wilayah yang meliputi 

wilayah perairan A1, A2 serta A3, ditunjukkan oleh Gambar 3. 

(http://www.gmdss.com.au/concepts.htm) berikut ini. 

 

Gambar 3 : Area cakupan pengoperasian GMDSS 

Area cakupan pengoperasian GMDSS adalah ; 

1.   Daerah A1 : Merupakan daerah pelayaran dalam jarak capai perangkat radio VHF dari 

stasiun pantai (kurang dari 20 s/d 30 mile) yang dibuka secara terus menerus selama 24 

jam menggunakan perangkat VHF DCS. 

2.   Daerah A 2 : Suatu daerah pelayaran dalam jarak capai perangkat radio MF dari stasiun 

pantai terdekat (kurang lebih 100 mile) yang dibuka secara terus menerus selama 24 jam 

menggunakan perangkat MF DSC diluar daerah A1. 

3.   Daerah A 3 : Suatu daerah pelayaran dalam liputan satelit INMARSAT (yaitu antara 700 LU 

s/d 700 LS), diluar daerah A1 dan A2. 

4.   Daerah A 4 : Daerah pelayaran yang tidak termasuk daerah A1, A2, dam A3. 

 

2.  PROSEDUR PENGOPERASIAN PERALATAN GMDSS 

      2.1   Very High Frequency (VHF) dan medium frequency (MF)/high 

frequency (HF) 

http://3.bp.blogspot.com/-UsT3ckbN82A/U5HLfqXsozI/AAAAAAAAAhk/7QalEHLXoKE/s1600/concept.jpg
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Sistem komunikasi darat pada sistem GMDSS digunakan untuk dapat melakukan komunikasi 

dalam jarak jangkau yang pendek, sedang dan jauh dengan menggunakan frekuensi yang 

berada pada jalur frekuensi VHF (very high frequency), MF (medium frequency) serta HF 

(high frequency). 

2.2   Very High Frequency (VHF) 

a.  Prinsip Kerja VHF 

Frekuensi sangat tinggi (VHF) adalah frekuensi radio berkisar dari 30 MHz sampai 300 MHz. 

Frequencies immediately below VHF are denoted (HF), and the next higher frequencies are 

known as (UHF).Frekuensi VHF langsung di bawah ditandai frekuensi tinggi (HF), dan 

frekuensi yang lebih tinggi berikutnya dikenal sebagai frekuensi tinggi Ultra (UHF). The is 

done by .Para alokasi frekuensi dilakukan oleh ITU (International Comunication Union). 

Perangkat komunikasi VHF radiotelephone merupakan perangkat komunikasi yang 

menggunakan sistem radio VHF (very high frequency) yang diperuntukkan untuk keperluan 

maritim serta memenuhi ketentuan IMO (International Maritime Organization) dalam hal 

kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal marabahaya di laut. Perangkat ini 

dilengkapi dengan MMSI (maritime mobile service identity), sehingga selain dapat 

digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal marabahaya, dapat juga digunakan 

untuk melakukan panggilan atau penerimaan komunikasi secara individual, komunikasi ke 

seluruh kapal ataupun pada area tertentu saja, dan beroperasi pada range frekuensi 

155.00-166.475 MHz. 

Jalur frekuensi VHF digunakan untuk komunikasi jarak pendek dengan frekuensi yang 

digunakan adalah 156,525 MHz dan berfungsi untuk panggilan-panggilan marabahaya dan 

keselamatan mempergunakan panggilan selektif dijital (digital selective call), sedangkan 

frekuensi 156,8 MHz digunakan untuk komunikasi koordinasi SAR dan komunikasi di lokasi 

musibah dengan menggunakan telepon radio. 

2.3   Medium frequency (MF)/high frequency (HF) 

a.    Prinsip Kerja MF/HF 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency&usg=ALkJrhhCEVOsiRLxQJRV3WZ2ItdAgidtqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Megahertz&usg=ALkJrhg8CgUBtDiJDahBhx75g30XA94jNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Megahertz&usg=ALkJrhg8CgUBtDiJDahBhx75g30XA94jNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/High_frequency&usg=ALkJrhhGvm9XS9-NzceppbtQqPiFl1cEKg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency&usg=ALkJrhgYO7o48mtdTfDesGGPIZOfGL58oA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_allocation&usg=ALkJrhjnD_uAahCsPtPj0bysZ9-FiPJAJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&rurl=translate.google.co.id&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union&usg=ALkJrhg_SMQgo5Xc_1yY7heifLtqIAbFLA
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Untuk komunikasi jarak sedang digunakan jalur frekuensi MF. Frekuensi 2187,5 kHz 

digunakan untuk panggilan marabahaya dan keselamatan dengan menggunakan panggilan 

selektif dijital untuk arah komunikasi dari kapal ke pantai, kapal ke kapal serta pantai ke 

kapal, sedangkan untuk komunikasi di lokasi musibah yang menggunakan telepon radio 

digunakan frekuensi 2182 kHz. Sedangkan frekuensi 2174,5 kHz digunakan hanya untuk 

komunikasi dengan menggunakan telex. 

Untuk komunikasi dengan arah komunikasi dari kapal ke pantai dan dari pantai ke kapal 

yang berada dalam jarak jangkau yang jauh digunakan komunikasi HF sebagai alternatif 

terhadap komunikasi satelit. Frekuensi-frekuensi yang digunakan adalah pada band 

frekuensi 4, 6, 8, 12 dan 16 MHz. Kapal-kapal yang diperlengkapi dengan peralatan 

komunikasi HF, harus selalu menjaga frekuensi marabahaya pada band 8 MHz, serta salah 

satu frekuensi yang diharuskan yang sesuai untuk daerah dimana kapal tersebut sedang 

berlayar 

Perangkat komunikasi MF/HF radiotelephone merek FURUNO merupakan perangkat 

komunikasi yang menggunakan sistem radio MF/HF (medium frequency/high frequency) 

yang diperuntukkan untuk keperluan maritim serta memenuhi ketentuan IMO (International 

Maritime Organization) dalam hal kemampuan untuk memancarkan dan menerima sinyal 

marabahaya di laut. Perangkat ini dilengkapi dengan MMSI (maritime mobile service 

identity), sehingga selain dapat digunakan untuk memancarkan, menerima serta memonitor 

sinyal marabahaya, perangkat ini juga dapat digunakan untuk komunikasi biasa antara 

kapal ke kapal maupun kapal ke darat pada range frekuensi pengiriman antara 1,6 MHz 

sampai 27,5 MHz, serta range frekuensi 100 kHz sampai 30 Mhz, dan frekuensi 2182 kHz 

sebagai frekuensi marabahaya, disamping itu perangkat ini juga dapat berfungsi 

sebagai telex. 

2.1   Search And Rescue Transponder (SART) 

a.   Prinsip Kerja SART 

SART singkatan Search And Rescue (Radar) Transponder adalah sarana utama dalam 

GMDSS. Tujuannya adalah untuk membantu pencarian lokasi survival craft, atau kapal yang 
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mengalami marabahaya. Hal ini memungkinkan setiap kapal atau pesawat terbang yang 

dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi lokasi survival. 

Pada umumnya, dua SART diletakkan masing-masing pada sisi bridge kiri dan kanan, di 

mana dapat dengan mudah dicapai jika meninggalkan kapal. Untuk 

mendapatkan jangkauan deteksi yang diperlukan, SART harus dioperasikan minimal 1 

meter di atas air, sehingga peraturan yang tepat dibuat untuk menempatkan SART 

pada survival craft, yaitu diletakkan pada tiang teleskopik yang didorong keluar melalui 

lubang di kanopi liferaft dengan SART yang diletakkan di atasnya. 

Fungsi SART dalam GMDSS adalah untuk Locating Signal yaitu untuk untuk memudahkan 

penemuan posisi Survival Craft. Ketika terdeteksi atau terinterogasi oleh RADAR, SART 

akan berganti ke modus Transmit dan memancarkan sinyal audio dan visual (tampilan pada 

RADAR berupa titik-titik, semakin dekat posisi SART maka semakin besar titik-titik nya yang 

membentuk seperti ring). Jangkauan pendeteksian SART tergantung dari tinggi tiang 

RADAR kapal-kapal SAR dan ketinggian SART, normalnya sekitar 15 KM (8 nm). 

 

Gambar 10 : SART dan RADAR yang meginterogasi SART 

 

b.     Pengoperasian SART 

http://1.bp.blogspot.com/--IyYG7Iz6U4/U5HLnt5aDuI/AAAAAAAAAhs/U1FNqPma8OU/s1600/220px-SART_radar_trace.svg.png
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Tahapan mengaktifkan SART untuk digunakan sebagai berikut : 

a) Lepaskan SART dari bracket (tempat SART terpasang) 

b) Untuk menghidupkan (switch-on) tekan tombol hitam dan ini berarti SART akan berada 

pada posisi stanby mode. 

c) Ketika SART berhasil diinterogasi oleh RADAR, maka lampu SART akan hidup dan 

bersuara (beep) 

2.2   Emergency Position indication radio Beacon (EPIRB) 

a.    Prinsip Kerja EPIRB 

EPIRB  merupakan sistem search and Rescue (SAR) berbasis satelit internasional yang 

pertama kali digagas oleh empat negara yaitu Perancis, Kanada, Amerika Serikat dan Rusia 

(dahulu Uni Soviet) pada tahun 1979 yang bekerja melalui satelit Cospas-Sarsat. Misi 

program Cospas-Sarsat adalah memberikan bantuan pelaksanaan SAR dengan 

menyediakan “distress alert” dan data lokasi secara akurat, terukur serta dapat dipercaya 

kepada seluruh komonitas internasional. Tujuannya agar dikurangi sebanyak mungkin 

keterlambatan dalam melokasi “distress alert” sehingga operasi akan berdampak besar 

dalam peningkatan probabilitas keselamatan korban. Keempat negara tersebut 

mengembangkan suatu sistem satelit yang mampu mendeteksi “beacon” pada frekuensi 

121,5/243 MHz dan 406 MHz. Emergency Position-Indicating Radio Beacon (EPIRB) beacon 

406 Mhz adalah untuk pelayaran merupakan elemen dari Global Maritime Distress Safety 

System (GMDSS) yang didesain beroperasi dengan sistem the Cospas-Sarsat. EPIRB 

sekarang menjadi persyaratan dalam konvensi internasioal bagi kapal Safety of Life at Sea 

(SOLAS). Mulai 1 Februari 2009, sistem Cospas-Sarsat hanya akan memproses beacon pada 

frekuensi 406 MHz. Cospas merupakan singkatan dari Cosmicheskaya Sistyema Poiska 

Avariynich Sudov sedangkan Sarsat merupakan singkatan dari Search And Rescue Satellite-

Aided Tracking. 

Prinsip Kerja EPIRB adalah Ketika beacon aktif, sinyal akan diterima oleh satelit selanjutnya 

diteruskan ke Local User Terminal (LUT) untuk diproses seperti penentuan posisi, encoded 

data dan lain-lainnya. Selanjutnya data ini diteruskan ke Mission Control Centre (MCC) di 

manage. Bila posisi tersebut diluar wilayahnya akan dikirim ke MCC yang bersangkutan, bila 
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di dalam wilayahnya maka akan diteruskan ke instansi yang bertanggung jawab. Cara kerja 

EPIRB ditunjukan pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 11 : Prosedur Operasi EPIRB 

 

b.     Pengoperasian EPIRB 

Langkah-langkah menghidupkan EPIRB sebagai berikut : 

·      Buka tutup power dan switch-on 

·      Tunggu sampai lampu menyala. Kalau ingin melakukan tes apakah EPIRB dalam kondisi 

baik maka tunggu sampai lampu menyala 3 (tiga) kali (jangan 4 kali karena pancaran 

EPIRB akan diterima oleh satellite), dengan demikian hasil tes menunjukan EPIRB dalam 

kondisi yang baik. 

Baterai pada EPIRB mempunyai arti yang sangat penting, karena itu pengecekan baterai 

untuk mengetahui kapan baterai habis masa berlakunya (expired date) adalah hal yang 

harus dilakukan. Pengecekan baterai dapat dilakukan dengan melihat pada salah satu sisi 

dari EPIRB. 

 

2.3   Navigational Telex System (NAVTEX) 

a.      Prinsip Kerja NAVTEX 

http://3.bp.blogspot.com/-lOTgw4IWyF4/U5HLunjYqoI/AAAAAAAAAh8/Sm9OgDinDNk/s1600/epirb.jpg
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Navtex (navigational telex) adalah frekuensi internasional secara automatis, melalui layanan 

cetak langsung untuk pengiriman berita navigasi, peringatan badan meterologi dan 

perkiraan yang mencakup informasi keselamatan kelautan untuk kapal, yang menerima 

masukan secara otomatis dari kapal yang ada di laut dalam radius perkiraan 370 km dari 

garis pantai. 

Navtex station in US di operasikan oleh “coast guard” di amerika dan pengguna tidak di 

kenakan biaya dengan masuknya/menerima siaran radio NAVTEX. Navtex adalah bagian 

dari IMO/IHO,worldwide navigation service (WWWNS) navtex juga merupakan element 

utama dari GMDSS dan solas. 

Siaran radio navtex yang menggunakan frekuensi pada 518 khz / 490 khz dan digunakan 

oleh (NBDP), (FEC), serta tipe penyebaran nya menggunakan radio amatir yang disebut 

AMTOR.  

Internasional navtex pada frekuensi 518 khz menggunakan English dan frekuensi 490 khz 

menggunakan bahasa Indonesia. Navtex menerima berita-berita navigasi dan meteorologi 

yang dipancarkan oleh stasiun pantai sesuai dengan daerah pelayaran navigasi. 

 

Gambar 13 : Navigational Telex System (NAVTEX) 

Kode berita-berita yang diterima NAVTEX 

A         :           Navigational warming 

B         :           Meteorological warming 

C         :           Ice report 

D         :           Search and rescue information 

http://3.bp.blogspot.com/--cOV4Pdywjc/U5HLuuyCHSI/AAAAAAAAAiE/iHcd6T1Vhmg/s1600/navtex-receivers-ship-31033-193293.jpg
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E         :           Meteorological message 

F          :           Pilot service message 

G         :           DECCA message 

I           :           LORAN message 

H         :           OMEGA message 

J          :           SATNAV message 

K         :           Other electronic navaids message 

L          :           Navigational warming – additional to A 

V,W,X,Y         :           Special service – allocation by navtex panel 

Z          :           No message on hand 

Note :  The message type A, B, D and L (cannot be reject) 

 

2.4   Inmarsat C 

a.    Prinsip Kerja Inmarsat C 

Inmarsat-C adalah layanan dua arah, paket layanan data yang dioperasikan oleh 

perusahaan telekomunikasi Inmarsat. The service is approved for use under the Global 

Maritime Distress and Safety System ( ), meets the requirements for Ship Security Alert 

Systems (SSAS) defined by the (IMO) and is the most widely used service in fishing Vessel 

Monitoring Systems ( ).Layanan ini telah disetujui untuk digunakan di bawah GMDSS, 

memenuhi persyaratan untuk Ship Security Alert Systems (SSAS) yang ditetapkan 

oleh International Maritime Organization (IMO) dan merupakan layanan yang paling banyak 

digunakan dalam fishing Vessel Monitoring Systems (VMS). The service offers data transfer; 

e-mail; , crew calling; telex; remote monitoring; tracking (position reporting); chart and 

weather updates; maritime safety information (MSI); maritime security; GMDSS; and 

SafetyNET and FleetNET services. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dinmarsat%2Bc%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D623%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inmarsat&usg=ALkJrhinR2FnxuapRybLUSh_Ea2S3VUKew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dinmarsat%2Bc%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D623%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GMDSS&usg=ALkJrhjrTXJPPX9Le3VTMwt9BmSl2seEkQ
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dinmarsat%2Bc%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D623%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vessel_monitoring_system&usg=ALkJrhhXv7JqxfEGQWcSPhVkaNxY017mhQ
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Layanan ini menawarkan transfer data ; e-mail, SMS, telepon crew, teleks, pemantauan 

jarak jauh, pelacakan (laporan posisi), grafik dan update cuaca, informasi keselamatan 

maritim (MSI), keamanan maritim, GMDSS, dan layanan SafetyNet dan FleetNET. 

 

 

 

 

Gambar 14 : Inmarsat C 

2.5   Narrow Band Direct Printing (NBDP) 

a.    Prinsip Kerja NBDP 

NBDP adalah catatan yang tercetak/print dari pesan komunikasi. 

Jika suatu kapal dalam situasi marabahaya akan baik jika memiliki catatan yag tercetak dari 

semua komunikasi yang terjadi selama operasi. 

NBDP adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan metode pengiriman 

informasi melalui radio dan setelah itu dicetak. Dalam beberapa publikasi itu disebut TELEX, 

sistem yang digunakan pada komunikasi melalui pantai/darat yang dilakukan antara kantor. 

Salah satu kelemahan menggunakan NBDP untuk komunikasi adalah bahwa operator yang 

terampil untuk  menerima berita  diperlukan. keuntungannya adalah bahwa ada hard copy-

semua komunikasi tertulis. NBDP komunikasi menggunakan sinyal digital untuk 

menghubungan antara komunikator. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dinmarsat%2Bc%26hl%3Did%26biw%3D1280%26bih%3D623%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/SMS&usg=ALkJrhg4ql385IBwLzi6W1lYJAu8MtkY9w
http://4.bp.blogspot.com/-DL91m75g1Hc/U5HLuRLMHvI/AAAAAAAAAiA/ufIMuzSN23o/s1600/Marine+Electronics+Package_GMDSS_Inmarsat+C+Antenna.jpg
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3.2.  Search And Rescue Transponder (SART) 

1. Prinsip Kerja SART 

SART singkatan Search And Rescue (Radar) Transponder adalah sarana 

utamadalam GMDSS. Tujuannya adalah untuk membantu pencarian lokasi survival craft, 

atau kapal yang mengalami marabahaya. Hal ini memungkinkan setiap kapal atau pesawat 

terbang yang dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi lokasisurvival. 

Pada umumnya, dua SART diletakkan masing-masing pada sisi bridge kiri dan kanan, di 

mana dapat dengan mudah dicapai jika meninggalkan kapal. Untukmendapatkan jangkauan 

deteksi yang diperlukan, SART harus dioperasikanminimal 1 meter di 

atas air, sehingga peraturan yang tepat dibuat untukmenempatkan SART pada survival 

craft, yaitu diletakkan pada tiang teleskopikyang didorong keluar melalui lubang 

di kanopi liferaft dengan SART yang diletakkan di atasnya. 

Fungsi SART dalam GMDSS adalah untuk Locating Signal yaitu untuk untuk memudahkan 

penemuan posisi Survival Craft. Ketika terdeteksi atau terinterogasi oleh RADAR, SART 

akan berganti ke modus Transmit dan memancarkan sinyal audio dan visual (tampilan pada 

RADAR berupa titik-titik, semakin dekat posisi SART maka semakin besar titik-titik nya yang 

membentuk seperti ring). Jangkauan pendeteksian SART tergantung dari tinggi tiang 

RADAR kapal-kapal SAR dan ketinggian SART, normalnya sekitar 15 KM (8 nm). 
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SART dan RADAR yang menginterogasi SART  

2. Pengoperasian SART 

Tahapan mengaktifkan SART untuk digunakan sebagai berikut : 

 Lepaskan SART dari bracket (tempat SART terpasang) 

 Untuk menghidupkan (switch-on) tekan tombol hitam dan ini berarti SART akan 

berada pada posisi stanby mode. 

 Ketika SART berhasil diinterogasi oleh RADAR, maka lampu SART akan hidup dan 

bersuara (beep)\ 

  

3.3. Narrow Band Direct Printing (NBDP) 

1. Prinsip Kerja NBDP 

NBDP adalah 

catatan yang tercetak/print dari pesan komunikasi. Jika suatu kapaldalam situasi marabaha
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ya akan baik jika memiliki catatan yag tercetak dari semuakomunikasi yang terjadi selama 

operasi. 

NBDP adalah istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan metode 

pengiriman informasi melalui radio dan setelah itu dicetak. Dalam beberapa publikasi itu 

disebut TELEX, sistem yang digunakan pada komunikasi melalui pantai/darat yang 

dilakukan antara kantor. 

Salah satu kelemahan menggunakan NBDP untuk komunikasi adalah bahwaoperator yang 

terampil untuk  menerima berita  diperlukan. keuntungannya adalah bahwa ada hard copy-

semua komunikasi tertulis. NBDP komunikasimenggunakan sinyal digital untuk 

menghubungan antara komunikator 

2. Prosedur Pengoperasian NBDP 

Langkah-Langkah Pengoperasian NBDP sebagai berikut : 

 Nyalakan (switch on) : 

 SSB (single side band)n 

 NBDP (narrow band direct printing) 

Seperti itulah saudara-saudara pembahasan kali ini tentang GMDSS yang berada di atas 

kapal dan system kerja alat tersebut saat terjadi marabahaya di atas kapal saat berlayar di 

tengah-tengah samudera. Tentunya kita tidak menginginkan marabahaya itu terjadi pada 

saat kapanpun dan dimanapun kita saat berlayar. Setidaknya kita sudah memahami cara 

kerja alat tersebut sehingga memngurangi kekawatiran yang berlebihan terhadap suatu 

keadaan Emergency yang sewaktu-waktu terjadi. Sekian dari saya semoga Artikel 

pengetahuan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang dunia maritim. 

 

 

 

BAB. X 
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CARA MENGIRIMKAN  BERITA EPIRB DAN SART 

 

           Tujuan kegiatan pembelajaran 

         Taruna mampu  menggunakan  EPIRB dan SART  

8.2.   Uraian materi : Cara mengirimkan  berita EPIRB dan SART 

 

Penerimaan Berita – Berita Keselamatan 

1. Setiap berita yang anda dengar yang diawali oleh salah satu kata berikut 

ini adalah mengenai keselamatan (safety). 

      MAYDAY =  Menunjukkan   bahwa   kapal,   pesawat   terbang atau 

kendaraan lain ditimpa kesusahan / marabahaya dan membutuhkan 

pertolongan dengan segera (Distress Signal). 

      PAN PAN  =   Menunjukkan  stasiun  pemanggil  mempunyai  berita yang  

sangat   penting   untuk   berhubungan dengan keselamatan kapal, 

pesawat terbang atau kendaraan lain/keselamatan seseorang (Urgency 

Signal). 

      SECURITE =  Menunjukan  stasiun  itu  kira-kira  sedang  mengirim berita 

berhubungan dengan keselamatan kapal/pelayaran atau sedang 

memberikan berita peringatan penting tentang keadaan cuaca, meteorologi 

dan navigasi (Safety Signal). 

      Jika anda mendengar kata – kata tersebut di atas, arahkan perhatian 

khusus terhadap berita tersebut dan panggil nakhoda atau perwira jaga 

untuk ditindaklanjuti. 

2. Silent Time pada radio telepon : Saat-saat penerimaan isyarat bahaya 

untuk Radio telepon pada frekuensi 2182 KHz dan VHF Ch.16 oleh setiap 

kapal/stasiun, menurut waktu GMT diatur sebagai berikut : 

      2 x dalam tiap jam, yaitu : 

 HH.00 – HH.03 (menit ke 0 hingga menit ke 3 setiap jamnya) 

 HH.30 – HH.33 (menit ke 30 hingga menit ke 33 setiap jamnya) 
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3. Prosedur Bahaya Telepon Radio ; 

 Isyarat alarm 
 Panggilan bahaya. 

 Berita bahaya. 

 

4. Alarm Signal Radio Telepon, terdiri dari: 

      2 (dua) nada yang dikirim berganti-ganti yang berbeda bunyinya 

(karena satu suara menggunakan frekuensi 2200 KHZ dan satu lagi 

frekuensi 1300 KHz) masing-masing dengan durasi 250 milidetik. 

      Bila alarm itu dari alat yang otomatis, harus diperdengarkan tidak 

kurang dari 30 detik tapi tidak lebih dari 1 (satu) menit. Namun bila 

dioperasikan secara manual maka harus diperdengarkan secara terus 

menerus selama kurang lebih 1 (satu) menit. 

 

      Fungsi alarm signal adalah untuk menarik perhatian seseorang yang 

sedang tugas jaga, atau untuk mengaktifkan peralatan audio otomatis 

kapal lain atau untuk mengaktifkan pengeras suara pesawat penerima 

alarm yang di nonaktifkan (mute) agar mereka mendengarkan pesan / 

berita bahaya yang akan disampaikan kemudian. 

5. Contoh – contoh prosedur bahaya / urgensi / keselamatan telepon radio; 

a. Pancarkan isyarat alarm : 2 nada selama 30 detik sampai 1 menit. 

b. Panggilan bahaya : 
 MAYDAY MAYDAY MAYDAY 
 THIS IS 

 Nama kapal atau tanda panggilan kapal diucapkan tiga kali. 

c. Berita bahaya 

 MAYDAY 
 Nama kapal atau tanda panggilan kapal. 

 Posisi kapal 
 Sifat bahaya dan jenis pertolongan yang dikehendaki. 
 Keterangan – keterangan lain yang akan membantu 

pertolongan. 

 

6. Dalam bahasa biasa, contoh : 

a. ISYARAT ALARM 
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b. MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

c. THIS IS 

d. TIGER TIGER TIGER CALL SIGN GONI 

e. MAYDAY 

f. TIGER CALL SIGN GONI 

g. POSITION 54 DEGREES 25 MINUTES NORTH 016 DEGREES 

33 MINUTES       WEST. 

h. I AM ONFIRE AND REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE. 

 
7. Dalam bentuk kode isyarat, contoh : 

a. ISYARAT ALARM 

b. MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

c. THIS IS 

d. TIGER TIGER TIGER CALL SIGN GONI 

e. MAYDAY 

f. TIGER CALL SIGN GONI 

g. INTERCO 

h. LIMA PANTAFIVE KARTEFOUR BISSOTWO PANTAFIVE 

NOVEMBER GOLF NADAZERO UNAONE SOXISIX 

TERRATHREE TERRATHREE WHISKEY 

i. CHARLIE BRAVO SOXISIX. 
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8. Dalam Kode : 

a. ISYARAT ALARM 
b. MAYDAY MAYDAY MAYDAY 

c. THIS IS 
d. TIGER TIGER TIGER CALL SIGN GONI 

e. MAYDAY 
f. TIGER CALL SIGN GONI 
g. INTERCO 

h. ALFA NADA ZERO UNAONE PAN-TAFIVE USHANT ROMEO 

KARTEFOUR NADAZERO DELTA X – RAY. 

9. Salah seorang awak kapal “ MV Deepa Raya” Call sign PKUY telah jatuh 

ke  laut  pada  posisi  05025‟  S  dan  112045‟  E  pada  tanggal  17  

Agustus 1998 jam 03.00 GMT. 

a. PAN PAN ......... PAN PAN ....... PAN PAN 

b. ALL STATIONS ............... ALL STATIONS ....... ALL STATIONS 

c. THIS IS 

d. MV DEEPA RAYA ........... MV DEEPA RAYA .......... MV DEEPA 

RAYA 

e. CALL SIGN PAPA KILO UNIFORM YANKEE 

f. MAN OVERBOARD IN POSITION ZERO FIVE DEGREES TWO  

FIVE MINUTE SOUTH AND ONE ONE TWO DEGREES FOUR FIVE 

MINUTE EAST, AT ZERO THREE ZERO ZERO UTC, SHIP IN 

VICINITY ARE REQUESTED TO KEEP SHARP LOOK OUT AND 

REPORT TO DEEPA RAYA ON 2182 KHZ 

g. DATE AND TIME 170315 (dieja, waktu pemancaran berita) 

h. MASTER DEEPA RAYA, PAPA KILO UNIFORM YANKEE 

 

Bila orang yang jatuh ke laut tersebut sudah ditemukan, Nakhoda Kapal 

Deepa Raya harus mengumumkan pembatalan berita PAN PAN sebagai 

berikut: 

a. ALL SHIP ............ ALL SHIP ..... ALL SHIP 

b. THIS IS 

c. MV  DEEPA  RAYA  .................  MV  DEEPA  RAYA ............ MV 
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d. DEEPA RAYA 

e. CALL SIGN PAPA KILO UNIFORM YANKEE 

f. PLEASE CANCEL MY PAN MESSAGE OF 0315 UTC 

g. THE CREW MEMBER HAS BEEN FOUND AND HE IS IN GOOD 

SHAPE. 

h. THANK YOU FOR YOUR COOPERATION 
i. DATE AND TIME 170430 UTC 

j. MASTER DEEPA RAYA, PAPA KILO UNIFORM YANKEE 

k. OVER AND OUT 

 

10. Semarang Radio akan memancarkan berita tentang keselamatan navigasi 

yaitu adanya latihan perang angkatan laut RI di dekat Karimunjawa. 

Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

a. SECURITE ........... SECURITE ........... SECURITE 

b. ALL STATIONS ........ ALL STATIONS ........ ALL STATIONS 

c. THIS IS 

d. SEMARANG  RADIO  ........ SEMARANG RADIO ....... SEMARANG 

e. RADIO 

f. NAVIGATIONAL WARNING 

g. LISTEN TO MY WORKING FREQUENCIES 1770 AND 1659 KHZ 

 

h. Safety message dipancarkan pada frekuensi 1770 dan 1659 KHz 

i. SECURITE 

j. ALL SHIPS 

k. THIS IS 

l. SEMARANG RADIO 

m. COMMENCE FROM TODAY OCTOBER 19, 1998 AT 01.00 UTC 

TO OCTOBER  25,  1998   AT   13.00   UTC,   INDONESIAN   

NAVY HAS CARRYING OUT EXERCISES IN AREA SOUTH OF 

KARIMUNJAWA ISLAND, SHIP IN VICINITY ARE REQUESTED 

TO KEEP AWAY OF THE AREA AND SHALL HAVE EXTRA LOOK 

OUT FOR THE SAFETY OF NAVIGATION 

n. OVER AND OUT 
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Gambar 2.13. Komunikasi antar stasiun yang terlibat 

 

 

Semboyan Bahaya Radio Telepon 

1. Frekuensi darurat, mempergunakan frekuensi 2182 KHz, yang 

merupakan frekuensi darurat internasional untuk radio telepon yang 

digunakan untuk kapal, pesawat terbang atau stasiun keselamatan. 

2. Distress Signal : MAYDAY 

3. Distress Call : 

a. Kata MAYDAY, diucapkan 3x 

b. Kata This is atau DE dikirim 3x 

c. Nama Panggilan Kapal (Call Sign) dikirim 3x 

4. Distress Messages : 

a. Kata MAYDAY, diucapkan 1x 

b. Nama panggilan kapal 

c. Posisi Kapal, Waktu kejadian (date and time) 
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d. Jenis keadaan darurat yang dialami, dan bentuk bantuan yang 

diperlukan 

e. Informasi penting lainnya yang berguna untuk tindakan 

penyelamatan. 

5. Balasan / jawaban setelah menerima berita darurat: 

Bila sebuah stasiun mendengar adanya pancaran  berita bahaya (distress), 

apabila tidak ada keraguan dan berada dekat dengan posisi kapal yang 

dalam keadaan bahaya dan dapat  dicapai  pada waktu yang sesuai guna 

melakukan pertolongan, maka wajib memberikan jawaban dengan segera, 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Kata MAYDAY 

b. Nama kapal, nama panggilan, atau identitas lainnya dari  kapal 

yang dalam bahaya, diucapkan 3x 

c. Kata THIS IS atau DE 

d. Nama kapal, nama panggilan, atau identitas lainnya dari  kapal 

yang menjawab, diucapkan 3x 

e. Kata RECEIVED MAYDAY 
 

Setiap stasiun bergerak yang memancarkan jawaban adanya 

berita bahaya, atas perintah dari Nakhoda atau orang yang 

paling bertanggung jawab di atas kapal, atau pesawat terbang, 

atau alat transportasi lainnya, harus segera memberitahukan 

dengan segera informasi-informasi sebagai berikut: 

f. Nama kapalnya 

g. Posisi kapalnya 

h. Kecepatan kapal dan perkiraan waktu tiba di tempat kejadian 

i. Informasi tambahan,  dan  apabila  jaraknya  diragukan, supaya 

menyebutkan baringan dari kapal yang dalam keadaan bahaya. 

l.  Pancaran berita kedaruratan oleh kapal lain yang tidak dalam 

keadaan darurat. Setiap stasiun baik yang bergerak ataupun 
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stasiun  pantai/darat, wajib memancarkan berita kedaruratan 

untuk kapal lain yang dalam keadaan bahaya bilamana 

diperlukan (distress relay). 

 

Hal- hal berikut ini adalah merupakan alasan mengapa ia harus memancarkan berita 

kedaruratan yang dimaksud: 

 Bila kapal yang dalam  keadaan  darurat  tidak  mampu 

memancarkan berita darurat. 

 Bila nakhoda atau orang yang bertanggung jawab pada stasiun 

yang tidak dalam keadaan darurat menganggap perlu bahwa 

pertolongan lebih lanjut dibutuhkan. 

 Bila panggilan darurat  tidak  ada  yang  menjawab,  dan 

kemungkinan kecil adanya pertolongan segera dari kapal, atau 

pesawat terbang yang ada disekitar kecelakaan /kedaruratan. 

 

Prosedur pancarannya adalah sebagai berikut, yang sedapat mungkin diawali 

dengan “alarm signal” telepon radio. 

a. MAYDAY RELAY, diucapkan 3x 

b. Kata THIS IS 

c. Nama Kapal atau Identitas lainnya, diucapkan 3x 

d. FOLLOWING RECEIVED FROM ........... (nama kapal yang dalam keadaan 

darurat), CALL SIGN ...................... ON ...........KHz, TIME 

1. .......... UTC 

e. Diikuti dengan pengulangan berita lengkap dari yang diterima. 

 

Dalam menghadapi keadaan marabahaya, penggunaan radio untuk 

berkomunikasi dalam keadaan darurat selain menggunakan radio darurat yang 

terpasang pada sebuah kapal, juga kita  bisa menggunakan perlengkapan Radio 

Darurat yang sifatnya portable, antara lain : 

a. Radio portable telephony pada survival craft. 

Pemasangan  radio  telepon  pada  rakit  penolong  
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kembung, caranya adalah sebagai berikut : 

- Keluarkan antena yang dapat diperpanjang dan bagian-

bagian tiang dari tas di dalam penutup radio. 

- Panjangkan  sampai  seluruhnya  dari  bagian  atas   yang 

pertama, dan kemudian gabungkan bagian ini dengan 

bagian kedua. 

- Panjangkan bagian kedua ini sampai antena keluar seluruhnya. 

- Masukkan bagian bawah dari antena ke dalam bagian 

atas tiang kemudian pasang pen untuk penahannya. 

- Pasang bagian tiang sisanya dan kunci diposisinya dengan 

pen pada bagain bawah tiang. 

- Ikatkan kawat pada rakit penolong kembung dengan 

menggunakan pita- pita bagian bawah atap. 

- Hubungkan kawat dari tiang antena ke “tongkat antena” 

terminal radio 

- Keluarkan gulungan kawat arde kemudian buka gulungan dan 

masukan ke laut. 

- Orang yang mengoperasikan (dalam posisi duduk) menahan 

radio berdiri tegak di antara kedua kakinya dengan antenna 

terminal pada bagian atas. 

- Pasang handle pemutar ke dalam tempatnya pada  bagian 

samping dari radio. 

- Sekarang radio siap untuk digunakan. 

- Lakukan komunikasi distress call dan distress messages.  

Sesudah radio terpasang seperti yang diuraikan sebelumnya, 

mulailah putar handle pemutar untuk memberikan tenaga. 

 
b. SART (Search And Rescue Radar Transponder) 

SART   adalah   sebuah   radar   transponder   yang    

dirancang untuk operasi pancarian / pertolongan dan 
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membantu mandapatkan di mana posisi life raft dan life 

boat berada setelah mendapat kecelakaan. SART akan 

merespon secara otomatis hanya bila terintegrasi oleh sinyal 

radar, dengan frekwensi 9 GHz (X band radar atau 3 CM 

radar) ketika diaktifkan oleh radar penolong (SAR), SART 

akan memancarkan cahaya 12 Sinyal frekwensi Swept, dan 

pada layar kapal penolong (SAR) akan terlihat sebuah garis 

12 blip, memanjang lebih dari 8 Nautical Mile keluar dari 

posisi SART sepanjang garis baringan. 

 Kinerja Jarak 

SART akan bekerja dengan baik bila terintegrasi ke radar 

kapal dengan ketinggian antenna 15 Meter, pada jarak 

terkecil 5  Nautical mile. Bila terintegrasi oleh radar udara 

dengan daya pancar 10 kilo watt dan dengan ketinggian 

3000 feet, jaraknya mencapai 30 Nautical Mile. 

  Cara Mengoperasikan Sart 

- Untuk  mengaktifkan  SART,  putar  button  collar  ke  posisi 

“on” L.E.D kuning akan menyala (L.E.D = Light Emergency 

Device / Diode) 

- Ketika SART terintegrasi sinyal radar, L.E.D hijau menyala, 

dengan cepat disertai dengan suara yang disebut “BUZZ” 

- Putar Collar ke posisi “off” bila operasi pertolongan sudah 

selesai. 

  Prosedur Test 

- Stel radar pada jarak 10 Nautical Mile. 

- Observasi layar radar 

- Aktifkan radar transponder 

- Pada layar akan terlihat 12 atau 14 ring, bila SART     

bekerja normal. 

- Respon Pada Transponder dengan nada dan petunjuk         
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L.E.D menyala terus. 

Catatan : Tergantung posisi SART dan radar ring-ring bisa 

terputus-putus dalam beberapa sector. 

 

Gambar 2.14. SART 
 

 

 Spesifikasi 

SART harus di desain sedemikian rupa agar sesuai dengan semua 

peraturan termasuk standar kerja IMO, peralatan Radio, 

Rekomendasi CCIR (Consultative Committee on International 

Radio) dan Standar IEC (International Emergency Commitee). 

- Daerah frekwensi : 9200 - 9500 MHz 

- Kapasitas : 96 Jam → stand by 

- Polarisasi : Horizontal 

- Daya keluar : ± 400 W 

- SART  harus  bertanda   secara   permanent   dengan   : 

buatan, Type, Instruksi, tanggal kadaluarsa baterai dan 

identifikasi kapal. 

 
 Kategori SART 

Radar transponder dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu : 

- SART untuk instalasi dalam Life Boat, Raft atau kapal. 

- SART Portable 
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- SART dipasang dalam relase - mechanism dan atau 

dikombinasikan dengan float free EPIRB 

 

c. Portable VHF Transceiver 

 Portable VHF Transceiver didisain untuk digunakan dalam 

komunikasi jarak pendek (On – Scene) yang diperlukan 

setelah kecelakaan 

 Semua kapal-kapal yang dicover oleh konvensi SOLAS 

harus dilengkapi dengan portable VHF transceiver : 

- Tiga buah untuk kapal diatas 500 ton gross tonnage 

- Dua buah untuk kapal antara 300 – 500 ton gross tonnage 

 Portable VHF saat tidak digunakan untuk komunikasi di 

atas  kapal, harus tetap berada dalam tempat pengisian 

batterai agar tetap dalam kondisi pengisian penuh setiap 

saat. 

 Bila  perlengkapan  tersebut  digunakan  untuk  

komunikasi  di  atas kapal, baterai untuk keadaan darurat 

harus tetap  dijaga dalam kondisi penuh. 

 Tanda panggilan (Call Sign) kapal pada transceiver harus 

tahan air. 

 Semua nomor chanell harus ditunjukan dalam 

perlengkapan tersebut. 

 Spesifikasi teknis: 

- Daya keluar : 0,25 – 1 watt Channel 16 

Channel Simplex Internasional 

- Kapasitas Batterai : 8 Jam 

d. Emergency Position Indicating Radio Beacons 

(EPIRB) Jenis – Jenis EPIRB : 

 COSPAS / SARSAT FLOAT FREE 121/140 MHz 

 INMARSAT – EPIRB FLOAT FREE 1,6 GHz 
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 MANUAL EPIRB 121,5 MHz 

 VHF DSC Channel 70 EPIRB + SART 

 

e. Basic Concept of The COSPAS/SARSAT System 

 COSPAS – Space System For Search And Distress Vessel 

 SARSAT – Space And Rescue Satellite Aided Tracking 

- Beacon memancarkan sinyal yang dideteksi oleh satellite COSPAS/ 

SARSAT yang dilengkapi dengan suatu alat penerima. 

- Kemudian sinyal-sinyal tersebut direlay pada  stasiun penerima di bumi 

yang dikenal sebagai Local User Terminal (LUT) 

- LUT memproses sinyal-sinyal tersebut mendapatkan posisi dan 

identitas Beacon. 

- Tanda bahaya kemudian di relay bersama-sama dengan lokasi via 

Mission Control Centre (MCC) pada Rescue Coordination Centre (RCC). 

- Aktivasi dimulai 

 

Gambar 2.15. EPIRB 
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Gambar 2.16. Sistem kerja EPIRB 

 

 

 

 

f. Satellite COSPAS/SARSAT 

 6 satellite dalam orbit 

 Ketinggian orbit 850 – 1000 km di atas bumi 

 Waktu putaran orbit 1 jam 40 menit 
 

g. BEACON COSPAS/SARSAT 

 BEACON Terdiri dari : 

- Digital Logic Unit 

- Transmiter 

- Antenna 

- Satu Unit Batere 

 Sinyal-sinyal yang dipancarkan adalah berita-berita digital yang 

terdiri dari Nationality dan identity (MMSI) kapal 

 Pemancaran 406 MHz 

 BEACON memancarkan sinyal berbentuk “BUSRST” setiap 50 

Detik dengan durasi 0,44 detik dengan daya pancar 5 Watt. 

 Pemancaran 121, 5 MHz 

 Beacon Memancarkan sinyal modulasi Sweep-tone

 secara kontinyu dengan kekuatan ± 100 Watt. 
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Mengaktifkan BEACON 

Beacon dapat diaktifkan dengan cara : 

1. Manual : Switch ke posisi “ON” 

2. Automat : Switch pada posisi “Armed” atau “Ready” 

Bila BEACON tenggelam pada kedalaman 2 – 4 m, 

relase mechanism akan bekerja, BEACON 

mengapung dan mulai memancarkan sinyal karena 

kontak dengan air laut. 

3. Remote : BEACON dilengkapi dengan remote untuk 

mengaktifkan switch. 

 

 

Pemeliharaan: 

1. EPIRB harus ditempatkan secara benar pada “Mounting 

Bracket”, switch pada posisi “Armed” atau “Ready” 

2. Bila terjadi kerusakan mekanik pada bahan “popy-

carbonate”, harus diganti. 

3. Bila batere sudah kadaluarsa harus diganti. 

4. Tanda panggilan (call sign) dan nomor MMSI harus permanent 

5. BEACON atau RELEASE Mechanism tidak boleh dicat 

6. Harus dicek tanggal kadaluarsa “Release Mechanism”,  

biasanya diganti setiap 2 Tahun. 

 
h. Komunikasi dikapal dalam keadaan darurat dengan menggunakan 

radio telegrap dilakukan sesuai prosedur 

 Frekuensi darurat radio telegrap adalah 500 KHz, digunakan untuk 

semua kapal atau pesawat terbang. 

 Frekuensi darurat untuk stasiun keselamatan menggunakan 

frequency 405 dan 535 KHz bila membutuhkan pertolongan dari 

maritime Service 

 Alarm signal (isyarat alarm) terdiri dari : Rentetan 12 garis dikirim 
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dalam waktu 1 menit, Lama waktu 1 garis = 4 detik, 

Selang waktu antara 2 garis berturut-turut = 1 detik. 

SILENT TIME : Saat-saat penerimaan isyarat bahaya untuk Radio telegrap pada 

frekuensi 500 KHz oleh setiap kapal / stasiun, menurut waktu GMT diatur 2 x dalam tiap 

jam, yaitu: 

- HH.15 – HH.18 

- HH.45 – HH.48 

i. Semboyan Bahaya Radio Telegrap 

 Distress Signal (Isyarat 

darurat) S O S 

 

 Distress Call (Panggilan darurat), terdiri dari : 

- SOS dikirim                        3 x 

- DE 

- Nama Panggilan Dikirim 3 x 

 Distress Messages (Pesan darurat), terdiri dari : 

- SOS 

- Nama Panggilan 

- Posisi Kapal 

- Keadaan yang dialami dan bantuan yang diminta 

- Keterangan lain yang dapat diberikan untuk lebih memudahkan 

pertolongan 

 Distress Traffic (Pengiriman darurat) 

Pengiriman terdiri dari semua berita yang membutuhkan pertolongan 

dengan segera oleh kapal yang dalam keadaan darurat. Dalam 

pengiriman isyarat darurat harus dikirim sebelum panggilan dan pada 

waktu mulai pembukaan radio telegram. 

 Panggilan darurat dan prosedur pengiriman berita, terdiri dari : Isyarat 

alarm, diikuti oleh : 

- Panggilan darurat dan selang waktu 2 menit 
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- Panggilan darurat 

- Berita darurat 

- 2 tanda garis, masing-masing 10-15 detik 

- Nama panggilan kapal yang dalam keadaan darurat 

 Balasan / jawaban setelah menerima berita 

darurat. Diberikan sebagai berikut: 

- Isyarat darurat SOS 

- Nama Panggilan dari kapal yang dalam keadaan darurat 3x. 

- DE 

- Nama Panggilan kapal yang menerima berita 3x 

- Kelompok RRR 

- Isyarat darurat SOS 
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j. Radio telegrap pada sekoci penolong 

Sekarang instalasi radio telegrap untuk  pesawat  survival  craft  tidak 

lagi digunakan dan digantikan dengan portable VHF yang ada di atas 

kapal. Selain kunci untuk mengetuk dengan tangan, pesawat 

pemancar harus dilengkapi dengan alat mengetok otomatis untuk 

mengetok tanda alarm telegraph radio dan tanda-tanda bahaya. 

Mengirim tanda bahaya radio telegrafi secara otomatis pada  

sekoci penolong 

 Putar Tombol kuning ke frekuensi 500 KHz 

 Putar tombol biru ke “Auto Key” kemudian tekan tombol “Out Key Star” 

 Ketika lampu “Auto Key” menunjukkan dua garis 

panjang,atur tombol merah untuk meninggalkan angka pada meter. 

 Tombol  “Auto  Key  Star”  harus  selalu  ditekan  untuk   setiap   

mulai auto transmission. 

k. Jurnal Operator 

Jurnal operator adalah buku yang disediakan bagi para operator radio 

untuk mencatat segala kegiatan dan kejadian yang dialami  selama 

jaga radio. Disetiap stasiun harus disediakan sekurang-kurangnya  

satu jurnal operator, berisi catatan sebagai berikut: 

 Hari, tanggal dan waktu mulai dinas jaga 

 Nama operator 

 Hubungan : 

- Dengan stasiun (sebuah nama / call sign) 

- Jam mulai hubungan 

- Keadaan hubungan (baik, buruk / gangguan) 

- Jumlah telegram yang dikirim / diterima 

- Nomor seri telegram yang dikirim / diterima 

- Jam selesai hubungan 

 Catatan yang mungkin perlu diketahui oleh operator pengganti dan 
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pejabat yang berkepentingan. 
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Latihan Soal 

 
Jawablah soal dibawah ini dengan tepat dan benar 

 
1. Jelaskan arti kode isyarat radio telefoni berikut ini: 

a. CQ 

b. YZ 

c. AS 

2. Radio Cirebon (PKZ2) mempunyai berita untuk dikirim ke Radio 

Tegal (PKR4). Bagaimanakah cara panggilan pendahuluan yang 

harus diucapkan oleh Radio Cirebon? 

3. Bagaimanakah mengakhiri berita yang harus dilakukan oleh sipengirim? 

4. Kami Membutuhkan Sekoci Kapasitas 

16 orang Jawab kode berikut ini : 

a. RPT AA “Membutuhkan” 

b. RPT AB “Sekoci” 

c. RPT WB “Sekoci” 

d. RPT BN “kami” “sekoci” 

5. Jelaskan langkah-langkah prosedur berkomunikasi dalam 

keadaan darurat? 

6. Jelaskan tentang GMDSS ? 

7. Jelaskan istilah-istilah komunikasi berikut ini : 

a. Alerting 

b. Distress comunication 

c. Ship in distress 

d. Safety message to ship 

8. Jelaskan arti “Safety message to ship” dan berikan contohnya ? 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “silence periode” (waktu hening) ? 

10. Tuliskan langkah jawaban dari penerimaan berita bahaya ? 

11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “silence periode”

 (waktu hening) pada radio telegrap ? 

12. Tuliskan langkah prosedur pengiriman berita pada radio telegrap? 
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13. Tuliskan langkah jawaban dari penerimaan berita bahaya radio 
telegrap? 

14. Jelaskan alarm pada radio telegrap ? 

15. Sebutkan frekuensi darurat radio telegrap ? 

 

  5. Isyarat-Isyarat Bahaya 

Yang dimaksud dengan keadaan bahaya adalah keadaan dimana kapal atau alat 

angkut lainnya atau orang yang dalam keadaan menerima ancaman maut yang 

membahayakan jiwa manusia dan bahaya yang sangat memerlukan   bantuan  

dengan  segera. Kapal dalam keadaan bahaya contohnya kapal mengalami 

kebakaran, tubrukan, kandas, bocor dan tenggelam). Setiap sarana boleh 

dipergunakan dalam rangka menarik perhatian pihak lain dalam usahanya 

mendapatkan pertolongan dengan secepat- cepatnya. 

Dalam keadaan situasi bahaya, ucapan dalam pengiriman berita harus sedemikian 

rupa sehingga cukup pelan temponya dan jelas pengucapannya. Apabila terdapat 

kesulitan bahasa, maka setiap ucapan harus dieja dengan menggunakan semboyan kode 

internasional. Dan bila menggunakan isyarat yang lain harus jelas dalam memberikan 

isyaratnya dan penggunaan isyarat – isyarat lain juga tidak mengakibatkan kekeliruan 

terhadap isyarat – isyarat marabahaya yang sudah ditetapkan. 

Isyarat-isyarat bahaya yang dapat dipergunakan secara internasional yaitu 

berdasarkan aturan 37 pada P2TL (Peraturan-peratuan Pencegahan Tubrukan di Laut). 

Penggunaan isyarat bahaya, dikarenakan kapal dalam keadaan darurat. Suatu 

keadaan darurat ditinjau dari penyebabnya adalah karena : faktor alam , faktor manusia, 

dan faktor teknik. Jenis keadaan darurat atau musibah yang dapat menyebabkan awak 

kapal dan penumpang meninggalkan kapal adalah karena : 
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 Tubrukan 

 Kandas / terdampar 

 Reaksi muatan berbahaya 

 Ledakan kamar mesin atau kebakaran 

Gambar 2.17. Berbagai kondisi kapal dalam keadaan darurat. 
 

 

Apabila suatu kapal mengalami keadaan seperti yang digambarkan di atas, berarti perlu 

dikirimkan isyarat marabahaya, untuk meminta pertolongan dengan segera. Macam-macam 

isyarat bahaya yang perlu kita ketahui, antara lain : 

a. Suatu ledakan senjata atau isyarat letusan lain yang ditembakkan 

dengan selang waktu kira – kira satu menit. 

b. Bunyi secara terus menerus oleh setiap pesawat pemberi isyarat kabut; 

c. Roket – roket atau peluru – peluru yang memancarkan bintang –  

bintang merah yang ditembakkan satu  demi  satu  dengan  selang 

waktu yang pendek; 
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d. Isyarat yang dibuat dengan radio telegrafi atau setiap  cara 

pengisyaratan lain yang terdiri atas kelompok SOS ( . . . / _ _ _ / . 

. . ) dari kode Morse. 

e. Isyarat yang dipancarkan dengan radio teleponi yang terdiri atas 

kata yang diucapkan MAYDAY; 

f. Kode  isyarat  bahaya  bendera  internasional  yang   ditunjukkan 

dengan bendera NC, yang dipancangkan dalam satu tali kibaran 

bendera. 

 

g. Isyarat yang terdiri atas sebuah bendera segi empat yang di atas 

atau   di bawahnya sebuah bola atau sesuatu yang menyerupai 

bola; 

 

h. Nyala api di atas kapal (misalnya yang berasal dari sebuah tong 

ter, tong minyak, dsb yang sedang menyala); 
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i. Cerawat payung roket   atau cerawat   tangan yang 

memancarkan cahaya merah. 

 
 
 

 

Parachute signal digunakan sesuai dengan prosedur dan 

fungsinya Cara penggunaan: 

 Buka segel penutup bagian atas tabung. 

 Buka segel penutup bagian bawah 

 Cabut pin pengunci. 

 Pegang tabung dengan ketat, arahkan lurus ke atas. 

 Tekan picu pengungkit untuk mengaktifkan cerawat. 

 Roket akan meluncur ke atas kemudian menyala dan 

turun perlahan- lahan. 

 

Deskripsi: 

 Disimpan dalam tabung tahan air 

 Diberi petunjuk cara memakai dan mempunyai sarana 

penyulut sendiri 

 Harus mampu dilontarkan secara vertikal dalam jarak min 300m 

 Intensitas cahaya min 30.000 X cahaya lilin 

 Lama menyala min 40 detik 

 Kecepatan turun max 5 m/detik 

 

j. Isyarat asap yang mengeluarkan asap berwarna jingga /oranye 
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(red hand flare). 

Red hand Flare digunakan sesuai dengan prosedur dan fungsinya 

Cara penggunaan: 

 Buka segel penutup pada tabung 

bagian atas. 

 Tarik tali untuk mengaktifkan penyalaan. 

 Setelah menyala, angkat obor tinggi-tinggi. 
 
 

 
Deskripsi: 

 Tersimpan dalam tabung tahan air 

 Diberi petunjuk cara memakai dan mempunyai sarana 

penyulut sendiri 

 Nyala warna merah terang 

 Intensitas cahaya min 15.000 x cahaya lilin 

 Lama menyala min 1 menit 

 Dapat menyala terus selama 10 detik walaupun 

terendam 100 mm di bawah permukaan air 

 

Gambar 2.18. Red Hand Flare 

 

Smoke Signal digunakan sesuai dengan prosedur dan fungsinya 
 

Cara penggunaan: 

 Buka penutup plastik bagian atas tabung. 

 Tarik tali dengan keras untuk mengaktifkan alat. 
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 Lemparkan tabung di bawah angin. 

Deskripsi: 

 Tersimpan dalam tabung tahan air 

 Ada petunjuk cara pemakainya 

 Tidak menimbulkan ledakan

 kalau menyala 

 Warna asap menyolok dengan 

waktu min 3 menit 

 Tidak menimbulkan nyala api 

 Dapat memancarkan asap selama 10 detik 

 Tidak tenggelam 

Gambar 2.19. Smoke Signals 
 
 

k. Menaik – turunkan lengan – lengan yang terentang ke samping 

secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. 
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l. Isyarat  alarm  radio   telegrafi   (terdiri   atas   deretan   dua   

belas   garis dipancarkan selama satu menit, panjang setiap 

garis empat detik dan interval antara dua garis satu detik). 

m. Isyarat alarm radio telepon (terdiri atas deretan dua nada 

suara yang dipancarkan secara bergantian dengan frekunsi 

2200 Hz dan 1300 Hz dengan waktu pancaran tiga puluh detik 

sampai satu menit). 

 

Diperlihatkannya dari setiap isyarat tersebut di atas, hanya 

dengan tujuan untuk menunjukkan bahaya dan memerlukan 

pertolongan dengan segera. Penggunaan isyarat – isyarat lain yang 

mungkin dapat mengakibatkan kekeliruan terhadap isyarat – 

isyarat marabahaya yang sudah ditetapkan adalah dilarang. 

1. Tugas 

a. Coba anda cari melalui  browsing  internet  kondisi  kapal  yang  

meminta  pertolongan  atau   dalam   keadaan   marabahaya. 

Selanjutnya gambar ditempel pada buku tugas dan dijelaskan jenis 

isyarat bahaya apa yang dipergunakan dalam meminta pertolongan 

tersebut. 

b. Jelaskan langkah-langkah yang harus anda ambil seandainya anda 

berada pada posisi kapal dalam keadaan bahaya seperti tampak 

pada gambar yang anda cari. 
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2. Latihan Soal 

a. Jelaskan jenis komunikasi marabahaya yang hanya dapat dilakukan 

pada siang hari saja? 

b. Apa yang harus kita lakukan apabila kita mendengar salah satu isyarat 

di atas ? 

c. Jelaskan langkah penyelamatan kapal yang dalam keadaan bahaya dan 

bagaimanakah apabila kita mendengar suatu berita bahaya tersebut ? 

d. Apa yang anda ketahui tentang EPIRB ? 

 
 

Jawaban tes formatif 

a. Jenis komunikasi yang dapat dilakukan pada siang hari saja, 

khususnya berhubungan dengan isyarat visual, contohnya 

penggunaan bendera internasional (bendera NC), Isyarat tangan 

yang menaikturunkan lengan 

– lengan yang terentang kesamping secara perlahan-lahan dan 

berulang- ulang, dan isyarat. yang terdiri atas sebuah bendera segi 

empat yang di atas atau di bawahnya sebuah bola atau sesuatu 

yang menyerupai bola; 

b. Yang harus kita lakukan apabila kita mendengar salah satu isyarat 

mayday, pan pan atau securite maka arahkan perhatian khusus 

terhadap berita tersebut dan panggil nakhoda atau mualim jaga. 

c. Langkah penyelamatan kapal yang dalam keadaan bahaya dan 

bagaimanakah apabila kita mendengar suatu berita bahaya tersebut 

 Mengambil pesan bahaya dengan menggunakan radio pencari 
arah 

 Pesan bahaya atau S.O.S dipancarkan ulang 

 Mendengarkan pola semua frequency bahaya secara terus 
menerus 
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 Mempelajari buku petunjuk terbitan sar (mersar) 

 Mengadakan hubungan antara sar laut dengan sar udara pada 

frekuency 2182 dan atau channel 16. 

 Posisi haluan dan kecelakaan penolong yang lain di plot 

d. EPIRB adalah sebuah alat modern yang dapat digunakan bila suatu 

kapal mengalami keadaan darurat  / marabahaya,  EPIRB singkatan  

dari Emergency Position Indicating Radio Beacon, bekerja  pada  

saluran VHF Ch.70 atau frekuensi 121,5 MHz dan 406 MHz. EPIRB 

dapat dioperasikan secara manual atau otomatis, sehingga pada 

waktu kapal dalam keadaan marabahaya (distress) akan langsung 

memancar dan diterima oleh satelit atau pesawat terbang kemudian 

diteruskan ke stasiun bumi lalu diproses, sehingga posisi kapal 

dapat dilokalisir. 

 6. Melakukan SAR Untuk Kapal Lain 

Dalam setiap pelayaran diharapkan terjaminnya keselamatan di laut, mencegah 

terjadinya kecelakaan maupun menghindari terjadi hilangnya jiwa manusia. Salah satu 

aplikasi dalam pelayaran adalah adanya komunikasi yang terjalin satu sama lain secara 

efektif dan efisien dan tidak menimbulkan salah pengertian. 

Penyelamat jiwa manusia menyangkut berbagai aspek, antara lain yang utama 

adalah kewajiban dan tanggung jawab memberi pertolongan kepada orang-orang yang 

berada dalam keadaan bahaya. Sebagai dasar dari tanggung jawab itu adalah konvensi 

International yang telah diberlakukan di Indonesia  mengenai keselamatan jiwa manusia 

di laut 1974 (SOLAS ‟74)  bab V. peraturan 10, tentang berita-berita bahaya, kewajiban 

dan prosedur. Untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal didalam proses 

penyelamatan di laut, selain diperlukan peraturan-peraturan seperti yang telah disebutkan 

di atas, juga diperlukan kesiapsiagaan baik personil maupun awak kapal yang dalam 

keadaan bahaya, serta  perlengkapan  dan  alat-alat penolong awak kapal yang dalam 

keadaan bahaya, serta perlengkapan dan alat-alat penolong di atas kapal. Mencakup 

kesiapsiagaan para awak kapal, Konvensi International STCW  ‟78 di dalam  resolusi No. 

19, telah memberikan rekomendasi mengenai porsi latihan bagi para pelaut dalam teknik 
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penyelamatan manusia di laut. Resolusi tersebut mengharuskan semua pelaut untuk 

memahami bahwa sebelum ditempatkan di atas kapal harus diberi latihan yang sungguh-

sungguh mengenai teknik penyelamatan manusia di laut. Apabila personil maupun awak 

kapal yang berada di atas kapal mendengar alarm meninggalkan kapal dibunyikan, maka 

semua orang  tersebut  harus mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan 

Seseorang yang menemukan keadaan darurat harus membunyikan tanda bahaya, 

laporkan kepada perwira jaga yang kemudian menyiapkan organisasi, sementara itu yang 

berada di lokasi segera mengambil tindakan untuk mengendalikan keadaan sampai 

diambil alih oleh organisasi keadaan darurat. Setiap orang harus tahu dimana tempatnya 

dan apa tugasnya, termasuk kelompok pendukung harus standby menunggu perintah 

selanjutnya. Stasiun berkumpul harus diadakan di dekat stasiun embarkasi. Masing-

masing stasiun berkumpul harus memiliki ruang yang cukup untuk menampung semua 

orang yang ditunjuk untuk berkumpul di stasiun tersebut. Harus ada sejumlah 

yang cukup awak kapal, bila mungkin adalah perwira dek atau orang-orang yang telah 

memiliki sertifikat, yang akan mengoperasikan Sekoci penolong dan peralatan-peralatan 

peluncuran yang dipersyaratkan untuk digunakan meninggalkan kapal oleh seluruh orang 

kapal. 

Kapal sebagai sarana angkutan di laut dimana keselamatan bagi semua orang 

yang hidupnya tergantung dari laut harus selalu waspada terhadap marabahaya yang 

selalu mengancam setiap saat. Apapun cara yang ditempuh, yang penting tetap selamat 

mulai dari pelabuhan tolak sampai dengan pelabuhan tujuan. Oleh karena itu 

pengembangan sumberdaya manusia dalam bidang pelayaran dilaksanakan dengan 

tujuan agar tercipta tenaga kerja yang profesional. Untuk mewujudkan tenaga kerja yang  

profesional dibidang pelayaran khususnya dibidang  keselamatan,  maka seluruh crew 

yang bekerja di atas kapal harus memiliki keterampilan yang memenuhi persyaratan IMO 

dan pemerintah. 

 

Berhasilnya suatu keadaan dapat diatasi secara tepat dan cepat adalah tergantung 

kerja sama antara penolong dan yang ditolong. Kapal lain atau tim SAR diharapkan dapat 

memberikan pertolongan dengan mencari lokasi kecelakaan. Untuk mempercepat 
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ditemukannya lokasi kecelakaan diharapkan bantuan yang aktif dari awak kapal dan 

penumpang yang mendapat kecelakaan, untuk ini buatlah tanda- tanda yang dapat 

diapungkan di air atau apa saja yang kiranya dapat menarik perhatian kapal kapal lain 

atau tim SAR, misalnya menggunakan isyarat kasat mata atau menggunakan cermin 

semboyan. 

 

 
 Tugas 

 

a. Tugas Individu membaca dan mendalami materi tentang 

melakukan SAR untuk kapal lain kemudian membuat resume. Lalu 

diskusikan dan jawablah pertanyaan di bawah ini: 

 Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh diri kita sejak 

jauh-jauh hari seandainya kita mengalami jatuh ke laut ? 

 Tuliskan langkah-langkah kapal melakukan maneuver turn 

dalam melakukan pertolongan orang yang jatuh ke laut ? 

 

b. Tugas kelompok mengumpulkan beberapa contoh kasus kecelakaan 

kapal yang pernah terjadi kemudian menginventarisir penyebab 

terjadinya kecelakaan tersebut, jenis kecelakaan, indikator keselamatan 

kapal, langkah kerja kapal yang melakukan pertolongan dan buat 

laporan hasil investigasi untuk didiskusikan, rekomendasikan dan 

berikan saran- saran anda dalam melakukan SAR untuk kapal-kapal 

yang mengalami kecelakaan tersebut. 

2. Latihan  

Soal esay 

a. Jelaskan prosedur menolong orang yang jatuh ke laut ? 

b. Bila ternyata kita tidak bisa menolong orang yang jatuh ke laut 

tersebut, apa yang harus kita lakukan selanjutnya ? 

c. Jelaskan langkah-langkah prosedur penyelamatan kapal dalam 

keadaan bahaya ? 
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d. Tuliskan frekuensi radio telepon dan telegrafi dalam mencari 

informasi tentang kapal yang mengalami bahaya ? 

e. Sarana apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan SAR ? 

XI. PENUTUP 

 

Dengan menggunakan diktat ini diharapkan peserta didik dapat mencapai 

kompetensi yang diharapkan dan dapat menampilkan potensi maksimumnya 

sehingga tujuan pencapaian kompetensi dapat terlaksana. Setelah mempelajari 

dikatat ini anda diharapkan mampu melakukan komunikasi dengan berbagai jenis 

isyarat komunikasi di kapal serta senantiasa memperhatikan prinsip pelayaran, 

sehingga keselamatan kapal, penumpang, barang dapat terjamin dan seluruh 

proses pelayaran terlaksana dengan selamat dan nyaman. Untuk itu kepada para 

peserta didik dan pengguna modul ini disarankan untuk membaca literatur lain 

khususnya yang berkaitan dengan komunikasi di kapal agar pemahaman dan 

penguasaan materi ini menjadi lebih baik dan lengkap. 

Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan modul  ini,  para  peserta  

didik masih harus mengikuti pembelajaran modul lain yang terintegrasi dalam 

kompetensi melakukan berbagai komunikasi di kapal. 

Demikian semoga modul ini benar-benar dapat digunakan oleh yang 

memerlukannya. 
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