
LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA 

 

Pada hari.......tanggal..........pukul..... 

Saya :...........  

NIT :........... 

 Akan memulai wawancara mengenai sarana bantu navigasi dan fasilitas 

pelabuhan. Dengan nara sumber adalah: 

Nama :.................. 

Jabatan:.................. 

1. Ada berapa macam sarana bantu navigasi yang ada di PPNP? 

2. Untuk sifat pengadaan sendiri apakah karena suatu kebutuhan tertentu atau 

karena standarisasi? 

3. Apakah fungsi utama adanya mercusuar? 

4. Apa saja jenis mercusuar yang lain? 

5. Sedangkan yang di PPNP termasuk (mercusuar) jenis apa? 

6. Apakah disetiap pelabuhan sama? 

7. Apakah tanda khusus mercusuar PPNP di banding yang lain? 

8. Seberapa besar mercusuar berfungsi membantu kelancaran lalu lintas 

kapal di pelabuhan? 

9. Mengenai tinggi mercusuar, apakah perihal tinggi dari suatu mercusuar di 

karenakan kepentingan yang berbeda atu justru ada aturan/ standarisasi 

yang berlaku? 

10. Berapa tinggi mercusuar? Alasan mengapa tingginya segitu? 

11. Jarak ideal standart jangkauan lampu mercusuar berapa (menurut aturan)? 

12. Bagaimana dengan suar yang ada di PPNP? 

13. Dalam kondisi normal lampu isyarat akan nampak seberapa jauh? 

14. Bagaimana jika hujan/malam/mendung apakah jarak tampak sama?  

15. Seberapa jauh jarak ideal ramsu dengan dermaga? 

16. Bagaimana dengan yang ada di PPNP? 

17. Seberapa jauh jangkauan radio SSB sesuai standart? 

18. Bagaimana dengan di PPNP? 

19. Kondisi radio SSB saat ini? 

20. Apakah SSB di gunakan secara terus menerus selama kapal berlayar di 

laut lepas atau hanya saat keluar/masuk pelabuhan saja? 

21. Apakah komunikasi lewat radio akan siaga selama 24 jam atau hanya saat-

saat tertentu? 



 

Faislitas pelabuhan 

-Fasilitas basic 

22. Apakah alasan utama di bangunan dermaga di PPNP? 

23. Dari sejumlah pelabuhan perikanan yang ada dermaga PPNP termasuk 

dalam klasifikasi apa? 

24. Setelah kapal sandar kegiatan apa yang dilakukan kapal di dermaga? 

25. Apakah ketika kapal bersandar akan dikenakan tarif? Ya, untuk apa..tidak, 

kenapa 

26. Apakah alasan utama di bangunnya penahan gelombang sebagai fasilitas 

basic pelabuhan PPNP? Setelah itu ada apakah fungsinya seperti yang di 

harapkan? 

27. Manfaat yang ditimbulkan dari di bangunnya penahan gelombang apakah 

berdampak langsung terhadap para pengguna jasa pelabuhan/ hanya 

pelabuhannya saya? 

28. Apa alasan utama dibangunnya talut di PPNP? 

29. Apakah tanah di sekitar pelabuhan tidak stabil? 

30. Talut tersebut lebih banyak bermanfaat untuk pengamanan pelabuhan 

sendiri atau pengguna jasa pelabuhan? 

31. Apakah maksud dan tujuan di buat TPI bertujuan meningkatkan daya 

saing dan daya tarik pelabuhan Pekalongan bagi kegiatan perikanan? 

32. Bagaimana kondisi TPI di PPNP di banding dengan TPI yang ada di 

pelabuhan lain? 

33. Apakah adanya kantor pelabuhan di PPNP dapat melancarkan dan 

mendukung fungsi layanan terhadap kegiatan perikanan? 

34. Bagaimana peranan kantor tersebut apakah sesuai yang di harapkan? 

35. Sejak kapan generator daya mulai ada di PPNP? 

36. Bagaimana kondisinya sampai saat ini? 

37. Apakah generator mampu secara maksimal mampu mencukupi semua 

kebutuhan listrik pada seluruh fasilitas pelabuhan jika sumber listrik dari 

PLN putus? 

 

Fasilitas fugsional  

38. Dari daftar yang ada di fasilitas PPNP, disebutkan adanya menara. 

Sebenarnya menara apakah yang dimaksud? Dan mengapa fasilitas itu di 

adakan sebagai fasilitas pelabuhan? 

39. Mengenai balai pertemuan. Biasanya untuk kegiatan apa saja dan seberapa 

sering balai tesebut di gunakan menurut fungsinya? 

40. Kenapa pos terpadu di pandang perlu untuk melengkapi fasilitas PPNP 

sedangkan sudah ada fasilitas gedung kantor pelabuhan? 

41. Di dalam daftar fasilitas juga disebutkan adanya pasar ikan. Apakah 

perbedaan antara pasar ikan dengan TPI? Dan bagaimana kondisinya 

sampai dengan sekarang? 

42. Di dalam fasilitas penunjang terdapat juga rumah dinas, rumah dinas yang 

dimaksud adalah rumah dinas untuk siapa? Dan apa manfaat untuk 

mendukung layanan kepelabuhan? Bagaimana kondisinya sekarang? 



43. Apakah tujuan di bangunnya gedung aquarium? seberapa besar 

pemanfaatanya dan bagaimana kondisinya sekarang? Di dalam daftar 

fasilitas juga disebutkan adanya fasilitas mes operator apakah perbedaanya 

dengan rumah dinas? 

44. Apakah fungsi utama dari mes operator? Dan seberapa besar 

kemanfaatanya untuk mendukung kelancaran layanan pelabuhan PPNP? 

45. Apakah fungsi utama dari fasilitas depo nelayan? Bagaimana kondisinya ? 

46. Menganai kantin yang ada dalam daftar fasilitas. Dibangunnya kantin di 

pelabuhan apakah karena kebutuhan konsumsi bagi 

masyarakat/petugas/pengguna pelabuhan yang jauh dari rumah 

makan/restoran? Atau  karena alasan lain? 

47. Apakah armada kapal yang terdaftar/menggunakan jasa pelabuhan di 

PPNP telah di lengkapi dengan fasilitas-fasilitas keamanan? Sudahkah 

dilakukan pemeriksaan untuk kelayakan tersebut? 

48. Persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan ooleh kapal yang akan 

berangkat melaut dari PPNP? Dan apakah hal tersebut rutin dilaporkan 

kepada kantor pelabuhan? 

49. Sepanjang waktu kurang lebih 5 tahun apakah pernah terjadi kecelakaan 

kapal yang masih dalam wilayah kewenangan PPNP? 

50. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh petugas pelabuhan untuk 

memastikan armada ketika berada di perairan? 

51. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan pihak PPNP untuk meningkatkan 

keselamatan dan keamanan pelabuhan? 

52. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan 

perlindungan dan kelestarian lingkungan terhadap lingkungan maritim? 

 

  


