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Ahstrak 

Knmunjtas pclau1 kapal tanker adalah scbuan komumta:. yang dldasarkan 
atas persamaan pekerJaan. Komunitas pcJaut kapal tanker sdama bckclja m('reka 
bcmda d! !ingkungan kerja yang dikcli1mgi nleh bahaya. Dengan lingkungan ketja 
yang dlkclilingi oleh bahaya para ang:gota komunltas pelaut kapal tanker ltu 
mempunyai gambaran s<:ndlri tentang makna bahaya. Dari pemaknaan tcrhadap 
bahaytt selanjutnya para kru kapal akan mcre<;pon kcadaan bahaya yang 
dihadapinya sc5uai dengan makna yang telab disampaikan. Dengan canl-cara }ang 
dimihki dan dikembungkan o1t:h pam kru kapul S\,;bagai ('am Unluk mCJ)cegah dan 
mcngarasi kcadaan bahaya. para kIU kapal memiliki kekhasan·kekhasan dlhhat 
dari kehidupan sosial mcreka selama b;,;wda di kapai tanker 

Ada dUff rumusan musalah yang diangkat dalam SkripSl in;' pcrtama. 
bagaimanakah pam suhjt:k 5ccara 50siul mcngkonstruksikan bahaya') Dengan kata 
lain apa sajakah yang menjadi elemcn pokok dalam dcfinisl mcreka tentang 
bahaya. Keduu. bagaimanakah maeka mcres}XIn bahaya yang scwuktu-waktu 
m~nimpanya. Data yUfig Jiperoleh dianalisls dengan teoTi Interaksionisme 
Simbolik oleh Blurrl;,;r dan Mead_ 

Pene-litian inl dilakukan dengan model pendekatan kualitatiC Lokasi 
pen01!lian adalah tcmpat tinggal para kru kapal di Surabaya denhran subjek terpilth 
scbanyak () orang yang ditentukan scram purposjf Adapun pengurnpu!an data 
dllakukan melalui wawancara mendalarn dcngan instrlllncn berupa pedoman 
wawancara dan mdalui obscn-asi guna eksplorasl data, Scdangkan data dianalisis 
deng.,an Il!bih rncngehplorasl kata-kata pcmyataan yang kemuJian 
dtinh:rprctasikan dengan mcnggunakan Konsep dan tcori yang dikcmukal..an 
dalam kcrangk~l pcmikiran serla data lain yang mcndukung_ 

Dari data yang diperoleh ditemukan bah\va bcberapa keadaall bahaya 
yang dihadapi olch para kru kapal ~t:!ama Incnjalankan peke~jaan berasaJ dari 1I'g3 
sumber, yaitu kcadaan 3lam. tindakan individu dan peran peruS<lhaan. Para krll 
kapal rnemberikan makna terhadap bahaya berdasarkan pell1ikirannya masmg
milsing. Mcnurut para kru kapal babaya dimaknat sebagai: bahaya Sl:bagai 
ancaman iisik dan psikologis_ bahaya ~ebagai penyehab hilangnya pekcrjaan, 
bahaya scbagai I1Siko dari pekeIjaan. baha.ya sebagai fungs! kontrol kincrja 
pclaut Dari pcmaknoan tcrhadap haha:;:a para kru bpal juga mcmbcnkan rl.!spon 
terhadap bahaya vang pcrnag mereka hadapi. Dalam mcmbcrikan respon pada 
kcadaan bahaya para kru kapal mcndasarkan tindakarmya pada rnakna terhadap 
bahaya St;huhungan dengan pcmberian makna 1erhaoap bahaya dan caw ~ara 
mcrespon keadaan bahayu telah mdabirkan kekhasan-kckhasan yang dunilikl kru 
lapal dilihat Jari kt;hldupan so~ialnya_ 
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