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LEMBAR WAWANCARA 1 

 

Tempat  : „‟MV. Hanjin Gdynia 

Narasumber : „‟Jang Woojong(Chief Officer MV. Hanjin Gdynia)‟‟  

 

Cadet  : ”Selamat sore Chief, mohon ijin bertanya Chief.” 

Chief Off : ”Selamat sore juga cadet, iya silahkan mau bertanya tentang 

apa?” 

Cadet : ”Ijin Chief mau bertanya mengenai penerapan manajemen 

sampah dikapal?” 

Chief Off  : ”Iya silahkan Cadet.” 

Cadet  : ”Bagaimana penerapan manajemen sampah dikapal ini Chief ?” 

Chief Off : ”Penerapan manajemen sampah dikapal ini kurang berjalan 

dengan baik,   khususnya mengenai pemahaman kru mengenai 

sampah dalam marpol 73/78 annex v begitu juga dengan perawatan 

peralatan yang ada.” 

Cadet : ”Mengapa bisa terjadi demikian Chief ?” 

Chief Off : “Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah kurang 

fahamnya kru kapal ketika sedang edukasi mengenai hal tersebut 

dan kebanyakan kru malu untuk bertanya kepada officer yang 

menjelaskan mengenai managemen sampah dikapal yang baik 

berdasarkan marpol 73/78 annex v dan bagaimana cara perawatan 

peralatan supaya tetap terjaga dengan baik.” 

Cadet   : ”Bagaimana dengan kesadaran kru mengenai hal tersebut Chief?” 
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Chief Off  : ”tingkat kesadaran masing-masing kru kapal dapat terlihat pada 

waktu tidak ada pengawasan dari perwira apakah kru memahami 

dan melaksanakan dengan baik atau sebaliknya, karena manajemen 

akan berjalan dengan baik apabila dari pemimpin sampai anak buah 

mendukung dengan baik termasuk ketika tidak dalam pengawasan 

perwira dikapal.” 

Cadet     : ”Bagaimana tindakan sebagai perwira di kapal supaya 

manajemen sampah di  kapal bisa berjalan dengan lancer Chief ?” 

Chief Off  : ”Ya kita sebagai perwira harus bisa menjadi contoh kepada anak 

buah kita, kita tidak hanya memberi instruksi saja, tetapi kita juga 

mentaati semua peraturan yang ada di kapal terutama mengenai 

sampah. Kemudian kita juga harus tegas apabila ada crew yang 

tidak mentaati peraturan, kita harus segera menegurnya dan yang 

tidak kalah penting kita harus membaur kepada anak buah kita 

supaya tercipta situasi yang harmonis di kapal, karena kita tidak 

bisa bekerja tanpa mereka. 

Cadet     : ”Terima kasih Chief sudah berkenan mengajari saya.” 

Chief Off  : ”Iya det sama-sama.Selamat belajar ya det.” 

Cadet     : ”Siap Chief.”     

 

 

 

 

 

 

 


