
LAMPIRAN 1 
 

 

Wawancara guna mengetahui penyebab terjadinya 

ANALISIS DISTRIBUSI BONGKAR MUAT MUATAN AVTUR DI 

MT. SINAR EMAS 

Identitas Responden 

 No Responden  : 

 Nama Lengkap : 

 Usia    : 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki/ perempuan 

 Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi 

 Alamat Lengkap : 

 Pertanyaan untuk responden utama (Perwira kapal) 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal? 

2. Secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum 

memuat muatan avtur? 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat 

dan pelabuhan bongkar? 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses 

bongkar muat yang sesuai dengan prosedur? 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah 

muatan yang besar? 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses 

muat dan bongkar? 
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Wawancara guna mengetahui penyebab terjadinya 

ANALISIS DISTRIBUSI BONGKAR MUAT MUATAN AVTUR DI 

MT. SINAR EMAS 

Identitas Responden 

 No Responden  : 01 

 Nama Lengkap : Abdul Gani 

 Usia    : 60 tahun 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi 

 Alamat Lengkap : Jakarta Selatan 

 Pertanyaan untuk responden utama (Perwira kapal) 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal? 

2. Secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum 

memuat muatan avtur? 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat 

dan pelabuhan bongkar? 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses 

bongkar muat yang sesuai dengan prosedur? 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah 

muatan yang besar? 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses 

muat dan bongkar? 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 
 

 

Lembar jawaban wawancara 

 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal ? 

Sekitar 20 tahunan 

2. Menurut anda secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum memuat muatan avtur yaitu 

persiapan secara fisik dan persiapan secara administrasi.  

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat dan 

pelabuhan bongkar? 

Perencanaan pemuatan dan pembongkaran yaitu stowage plan. 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses bongkar 

muat yang sesuai dengan prosedur? 

Kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses bongkar muat yang sesuai 

dengan prosedur dengan melaksanakan safety meeting (intern) yang diagendakan 

1 bulan sekali. Dihadirkan oleh seluruh awak kapal yang sedang tidak melakukan 

dinas jaga. Dan dengan pihak darat yaitu loading master, survyor beserta pihak 

darat lainnya (extern) untuk membicarakan proses bongkar muat yang telah 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah muatan yang 

besar? 

Saat bandara sangat memerlukan muatan avtur sebagai bahan bakar pesawat 

terbang, bandara yang membutuhkan avtur dengan jumlah yang besar yaitu 

Soekarno-Hatta, Cengkareng. 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses muat dan 

bongkar? 

Melakukan sounding cargo, calculation cargo, dan clearence cargo document and 

ship document. 
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Wawancara guna mengetahui penyebab terjadinya 

ANALISIS DISTRIBUSI BONGKAR MUAT MUATAN AVTUR DI 

MT. SINAR EMAS 

Identitas Responden 

 No Responden  : 02 

 Nama Lengkap : Agus Mulyono 

 Usia    : 54 tahun 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi 

 Alamat Lengkap : Purwokerto 

 Pertanyaan untuk responden utama (Perwira kapal) 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal? 

2. Secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat 

dan pelabuhan bongkar? 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya 

proses bongkar muat yang sesuai dengan prosedur? 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah 

muatan yang besar? 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan 

proses muat dan bongkar? 
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Lembar jawaban wawancara 

 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal ? 

Sekitar 15 tahunan 

2. Menurut anda secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum memuat muatan avtur yaitu 

persiapan secara fisik dan persiapan secara administrasi. Persiapan fisik yang 

dilakukan adalah persiapan tangki kapal (preparation cargo oil tank), cargo pipe 

line, alat muat bongkar, alat bantu bongkar muat, dan alat keselamatan. Persiapan 

administrasi yang dilakukan adalah safety check list, dan ship document. Ship 

document ini terdiri dari mate’s receipts, bill of lading, cargo manifest, delivery 

order, dan shipping instruction. 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat dan 

pelabuhan bongkar? 

Perencanaan pemuatan dan pembongkaran diajukan oleh pihak kapal dalam 

bentuk stowage plan diwakili perwira kapal yang bertanggung jawab atas muatan 

yaitu Mualim satu dan disetujui oleh pihak dermaga atau perwakilan dari terminal. 

Besarnya muatan yang dimuat dan dibongkar sesuai dengan perjanjian charter. 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses bongkar 

muat yang sesuai dengan prosedur? 

Dengan pihak dalam (intern) seluruh awak kapal dan phak darat (extern) yaitu 

loading master dan survyor. 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah muatan yang 

besar? 

Saat di pelabuhan SPM Cengkareng pada voyage kesebelas. 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses muat dan 

bongkar? 

Melakukan sounding cargo, calculation cargo, dan clearence cargo document and 

ship document. 
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Wawancara guna mengetahui penyebab terjadinya 

ANALISIS DISTRIBUSI BONGKAR MUAT MUATAN AVTUR DI 

MT. SINAR EMAS 

Identitas Responden 

 No Responden  : 03 

 Nama Lengkap : Achmad Albar 

 Usia    : 38 tahun 

 Jenis Kelamin  : Laki-laki 

 Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi 

 Alamat Lengkap : Jakarta Selatan 

 Pertanyaan untuk responden utama (Perwira kapal) 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal? 

2. Secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat 

dan pelabuhan bongkar? 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya 

proses bongkar muat yang sesuai dengan prosedur? 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah 

muatan yang besar? 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan 

proses muat dan bongkar? 
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Lembar jawaban wawancara 

 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal ? 

Sekitar 7 tahun 

2. Menurut anda secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

Persiapan fisik dan persiapan administrasi. 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat dan 

pelabuhan bongkar? 

Membuat stowage plan. 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses bongkar 

muat yang sesuai dengan prosedur? 

Dengan pihak kapal dan pihak darat. 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah muatan yang 

besar? 

SPM Cengkareng saat muatan avtur banyak dibutuhkan. 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses muat dan 

bongkar? 

sounding cargo, calculation cargo, dan clearence cargo document and ship 

document. 
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Wawancara guna mengetahui penyebab terjadinya 

ANALISIS DISTRIBUSI BONGKAR MUAT MUATAN AVTUR DI 

MT. SINAR EMAS 

Identitas Responden 

 No Responden  : 04 

 Nama Lengkap : Tyantri Arum Attsari 

 Usia    : 24 tahun 

 Jenis Kelamin  : Perempuan 

 Pendidikan Terakhir : Perguruan Tinggi 

 Alamat Lengkap : Boyolali 

 Pertanyaan untuk responden utama (Perwira kapal) 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal? 

2. Secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum 

memuat muatan avtur? 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat dan 

pelabuhan bongkar? 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses 

bongkar muat yang sesuai dengan prosedur? 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah muatan 

yang besar? 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses 

muat dan bongkar? 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 1 
 

 

Lembar jawaban wawancara 

 

1. Berapa lama anda bekerja di kapal ? 

Sekitar  3 bulan 

2. Menurut anda secara garis besar persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan 

sebelum memuat muatan avtur? 

Persiapan fisik dan persiapan administrasi, selebihnya akan dijelaskan oleh 

Mualim satu. 

3. Bagaimana perencanaan yang dibuat sebelum tiba di pelabuhan muat dan 

pelabuhan bongkar? 

Membuat stowage plan oleh Mualim satu. 

4. Dengan siapakah kami melakukan koordinasi demi tercapainya proses bongkar 

muat yang sesuai dengan prosedur? 

Dengan pihak kapal yang akan dilakukan safety meeting dan pihak darat. 

5. Kapan dan dimana pelaksanaan bongkar dilakukan dengan jumlah muatan yang 

besar? 

SPM Cengkareng saat muatan avtur banyak dibutuhkan. 

6. Evaluasi apa sajakah yang dilakukan saat selesai melaksanakan proses muat dan 

bongkar? 

Ship document. 

 


