
 
 

Lampiran  Hasil Wawancara dengan anak buah kapal (ABK) 

 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

 

Nara sumber  : Heru Cucun ( Juru Mudi) 

Waktu  :Jumat, 8 april 2016 

Tempat : M.V. Damai Sejahtera II 

Cadet 
Selamat siang mas Heru. Boleh minta waktunya tidak untuk 

bertanya? 

Juru Mudi Iyasiang dek. Mau tanya apa? 

Cadet 

Selama berada di kapal kita diwajibkan untuk memakai APD 

dengan lengkap dan benar pada saat bekerja. Menurut mas Heru 

bagaimana manfaat dalam pemakaian APD? 

Juru Mudi Manfaat pemakaian APD untuk melindungi diri pada saat kita 

bekerja sehari-hari  

Cadet 
Lalu bagaimana ketersediaan alat pelindung diri (APD) di kapal 

M.V. Damai Sejahtera II? 

Juru Mudi 
Ya tersedia banyak dan masih layak di pakai dan sesuai kebutuhan, 

dek 

Cadet 
Alat pelindung diri apa sajakah yang tersedia di M.V. Damai 

Sejahtera II? 

Juru Mudi 

Diantaranya yaitu Safety Helmets, Hair Protection, Dust Masks, 

Respirator Breathing Apparatus, Gloves, Safetyboots dan Safety 

shoes, Safety Suits, Safety Belts, Harnesses, Ear Plugs, Gloves, 

Safety Shoes, dll 

Cadet 
Apakah Mas Heru selalu menggunakan alat pelindung diri tersebut 

di atas pada saat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Juru Mudi 

Tidak selalu dek, ya kadang memakai lengkap dan benar kadang ya 

Cuma sekedar pakai buat formalitas aja. Kadang juga tidak pakai 

tergantung pas kerjanya dimana. 

Cadet Apa saja penyebabMas Herutidak memakai alat pelindungdiri? 

Juru Mudi 
Paling ya malas menggunakan karena jadi tidak nyaman untuk 

kerja.helmet misalnya malah bikin berat kepala pas cipping deck. 



 

 

 

 

Cadet 
Apakah dilaksanakan pengawasan tentang penggunaan APD 

terhadap proses kerja ABK yang dilakukan oleh officer? 

Juru Mudi 
Ya. Biasanya oleh officer , tapi kalau tidak ada officer ya, anak 

buahkapal banyak yang tidak disiplin menggunakan APD  

Cadet 
Apakah diberikan Penghargaan dan sanksi hukuman kaitannya 

dengan penggunaan APD? 

Juru Mudi 
Ya ada, biasanya dari kapten atau mualim penghagaannya berupa 

pujian  dan conduite.Sangsi paling sering teguran 

Cadet 
Apakah dilakukan Sosialisasi tentang penggunaan APD? 

Juru Mudi 
Ya dilakukan biasanya saat safety meeting dan ditempel di dinding 

crew messroom. 

Cadet 
Apakah dilaksanakan familiarisasi  penggunaan alat pelindung diri 

(APD)? 

Juru Mudi 
Ya dilakukanan pada saat pertama kali naik kapal dan setiap saat 

drill. 

Cadet 
Apakah dilaksanakan diskusi dan presentasi tentang peristiwa yang 

berhubungan kecelakaan dan penggunaan APD? 

Juru Mudi 
Ya dilakukan saat safety meeting  dan rapat-rapat yang lain. 

Cadet 
Baik terimakasih mas Heru untuk jawaban yang telah di berikan 

Juru Mudi 
Ya sama-sama dek. 


