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Wawancara 

 

A. Daftar Responden 

1. Responden 1 : Chief Engineer 

2. Responden 2 : 2nd Engineer 

B. Hasil Wawancara 

Wawncara kepada crew kapal MV. PAN GLOBAL penulis lakukan pada saat 

melaksanakan praktek laut pada 02 Agustus 2015 sampai dengan 05 Agustus 

2016. Berikut adalah daftar wawancara beserta renpondennya: 

1. Responden 1 

Nama  : Shin Myong Geun 

Jabatan : Chief Engineer 

Asal Negara : Korea Selatan 

a. Selamat siang Chief, bagaimana menurut Chief mengenai temperetur gas 

buang yang tinggi ini pada mesin disel generator? 

Jawab: Temperatur gas buang memang menjadi salah satu hal yang 

perlu diperhatikan, termasuk temperatur gas buang pada disel 

generator ini. Temperatur gas buang tidak boleh terlalu rendah 

atau terlalu tinggi. Temperatur gas buang telalu rendah dapat 

menimbulkan pembakaran yang sulit dilakukan didalam silinder. 

Dan temperatur yang tinggi salah satunya dapat menimbulkan 

over heating sehingga dapat merusak bagian komponen 

didalamnya. 

b. Menurut pengalaman Chief Engineer selama berlayar di kapal, apakah 

masalah ini sering terjadi? 

Jawab: Ya, masalah ini memang sering terjadi. Terutama pada mesin 

disel generator itu sendiri. Karena mesin disel generator sistem 

kerja yang lebih sering berubah-ubah. Semisal dari kinerja 

mesin disel dengan beban kecil kemudian secara tiba-tiba mesin 



disel generator itu dituntut untuk langsung berjalan dengan 

beban yang besar. Perpindahan beban yang secara tiba-tiba 

inilah yang mengharuskan mesin disel generator untuk bekerja 

lebih lagi. 

c. Dari permasalahan tersebut, apakah faktor penyebab tingginya 

temperatur gas buang? 

Jawab: Ada banyak faktor penyebab yang dapat menimbulkan 

temperatur gas buang tinggi. Salah satunya yang kita alami 

dikapal MV. PAN GLOBAL ini adalah akibat dari terjadinya 

permasalahan atau kerusakan pada katup gas buang sehingga 

kinerja pada katup gas buang tersebut kurang optimal dan 

terjadilah pembakaran didalam silinder yang kurang optimal. 

d. Apakah peran penting dari katup gas buang itu sendiri ? 

Jawab: Salah satu peran penting dari katup gas buang adalah sebagai 

saluran pembuang gas panas sisa dari pembakaran didalam 

silinder. Yang mana gas panas tersebut sudah tercampur karbon 

akibat dari pembakaran bahan bakar didalam silinder sehingga 

harus dikeluarkan dan kemudian diperbaharui dengan masuknya 

udara bersih pada katup masuk atau katup isap. 

 

2. Responden 2 

Nama  : Suyatno 

Jabatan : 2nd Engineer 

Negara asal : Indonesia 

a. Selamat siang bass. Bisa minta waktunya sebentar? 

Jawab : Iya, silakan det. Ada yang bisa dibantu? 

b. Ada yang ingin saya tanyakan bass. Menurut bass mesin disel generator 

apakah sangat berperan penting diatas kapal? 

Jawab: Sudah jelas, mesin generator memiliki peranan sangat penting 

diatas kapal sebagai penghasil sumber tenaga listrik guna 

memenuhi kebutuhan penggunaan listrik diatas kapal baik untuk 



permesinan-permesinan yang ada di kamar mesin, anjungan, 

permesinan diluar akomodasi dan kebutuhan penggunaan tenaga 

listrik di dalam akomodasinya.  

c. Seperti permasalahan yang pernah kita alami sebelumnya yaitu tingginya 

temperatur gas buang pada generator akibat dari kerusakan atau kurang 

optimalnya kerja katup gas buang pada generator. Menurut bass apakah 

penting diperhatikan katup gas buang tersebut? 

Jawab: Sebenarnya katup masuk dan katup gas buang sendiri pada 

keduanya harus diperhatikan juga. Hanya dalam permasalahan 

yang kita alami kemarin di kapal MV. PAN GLOBAL pada 

mesin disel generator terjadi kenaikan temperatur gas buang 

yang tinggi dan ditemukan akibat dari terjadinya kerusakan pada 

katup gas buang pada mesin disel generator. Terkadang karena 

katup gas buang jarang bermasalah, masinis sering lupa untuk 

melakukan pengecekan pada katup gas buang. Seperti untuk 

mengecek celah katup gas buang, mengecek baut pengikat pada 

spindle valve.  

d. Apa faktor penyebab dari terjadinya kerusakan pada katup gas buang 

pada disel generator? 

Jawab: Ada banyak sekali faktor penyebab dapat terjadinya kerusakan 

pada katup gas buang. Diantaranya adalah; celah katup  gas 

buang terlalu longgar atau kencang (tidak sesuai standar), katup 

gas buang melebihi batas waktu running hour dan memang 

sudah harus segera diperbaharui, terjadinya pembakaran yang 

tidak sempurna yang merusak daun serta dudukan katup gas 

buang, bahan bakar yang digunakan terlalu berat, kelelahan 

bahan atau bahan katup gas buang yang kurang baik. 

e. Hal apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan kembali kerja 

katup gas buang tersebut? 

Jawab: Kita harus melakukan perawatan sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan, melakukan perawatan sesuai dengan standar 



yang sudah ditentukan pada Instruction Manual Book, lakukan 

pengecekan rutin terhadap katup gas buang, lakukan 

pembaharuan terhadap katup gas buang yang sudah aus karena 

sudah melebihi batas waktu kerja, lakukan pengecekan terhadap 

bagian-bagian katup seperti pada pegas katup, pengarah katup, 

baut pengunci spindle valve. 


