
 
 

Lampiran  Hasil Wawancara dengan Officer 

 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

 

Nara sumber  : Martua Dedy S.Panjaitan (Mualim III) 

Waktu  : Rabu, 6 april 2016 

Tempat : M.V. Damai Sejahtera II 

Cadet Selamatsiang third? Mau ijin bertanya third ? 

MualimIII Iyasiang cadet. Mau tanya apa? 

Cadet 

Selama berada di kapal ya third saya memperhatikan banyak ABK 

yang bekerja pada saat kapal jalan tidak menggunakan APD namun 

pada waktu tertentu semisal pada waktu kapal sandar mereka baru 

menggunakan. Menurut third kapan waktu yang memang 

mengharuskan mereka memakai APD lengkap dan tidak? 

MualimIII 

Begini det, setiap orang pasti selalu ingin selamat kan dari dia on 

dan off? Sebenarnya pemakaian APD lengkap wajib dilakukan 

entah itu kita bekerja pada saat kapal berjalan maupun pada saat 

kapal sandar dan berlabuh. Karena resiko kecelakaan kerja di kapal 

itu sangat besar dan dapat terjadi kapanpun. Jadi sebaiknya kita 

menghindari adanya kecelakaan kerja yang dapat berakibat fatal. 

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

M.V. Damai Sejahtera II? 

MualimIII 

Secara umum alat pelindung diri yang tersedia ini mencukupi baik 

dari segi jenis dan jumlahnya. Dan masih layak pakai apabila ABK 

merasa ada yang rusak dapat meminta di store yang masih tersedia. 

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

Sejahtera II? 

MualimIII 

Alat- alat pelindung diri yang tersedia dan masih layak pakai yang 

ada di M.V. Damai Sejahtera II itu meliputi:Alat pelindung kepala/ 

helmet, Alat pelindung mata, Alat pelindung telinga, Alat pelindung 

pernafasan/ Masker, Alat pelindung tangan/ kaos tangan, Alat 

pelindung kaki/ safety  shoes, Wearpack, Sabuk pengaman/ safety 

harness.  Di ruang ganti masih ada banyak wearpack yang dapat 

digunakan apabila wearpack yang diberi perusahaan di rasa sudah 

rusak. Dan masih ada beberapa safety shoes yang tidak terpakai dan 

masih layak dipakai. 



 

 

 

 

Cadet 

KemudianApakah third sendiri selalu menggunakan alat pelindung 

diri tersebut di atas pada saat bekerja sesuai dengan aturan yang 

berlaku? 

MualimIII 

Kesadaran pribadi saya bahwa mencegah itu lebih baik daripada 

mengobati. Saat turun di deck baik itu saat kapal sandar maupun 

kapal berlayar Sebagai orang yang yang bertanggung jawab 

terhadap tugas dan kewenangan saya selalu memberi contoh dan 

himbauan pada anak buah untuk mengutamakan keselamatan 

dengan menggunakan APD bukan hanya lengkap namun secara baik 

dan benar. 

Cadet 
Apa penyebab anak buah kapal tidak menggunakan alat 

pelindungdiri? 

MualimIII 

Wah, banyak sekali alasan mereka tidak menggunakan alat 

pelindung antara lain:Tidak nyaman  dipakai, Lupa, Berat, Panas, 

Menganggu pekerjaan, Tidak enak dipandang, Tidak sesuai dengan 

bahaya yang ada, dan banyak lagi alasan mereka 

Cadet 

Untuk mengoptimalkan penggunaan APD, strategi apa saja yang 

harusdilakukan untuk meningkatkan kesadaran anak buah  kapal 

dalam penggunaan APD? 

MualimIII 

1. Dilaksanakan pengawasan yang lebih inten tentang pemggunaan 

ADP terhadap proses kerja ABK. 

2. Diberikan Penghargaan dan sanksi hukuman kaitannya dengan 

penggunaan APD? 

3. Dilakukan Sosialisasi checklist Risk Assessment dan Near Mist 

pada saat safety meeting dan setiap saat drill. 

4. Dilaksanakan simulasi penggunaan alat pelindung diri (APD) 

pada saat safety meeting dan setiap saat drill. 

5. Dilaksanakan diskusi dan presentasi tentang peristiwa yang 

berhubungan kecelakaan dan penggunaan APD pada saat rapat-

rapat.  

Cadet 
Baik third, terimakasih atas informasi yang telah disampaikan. 

Selamat beristirahat Third. 

MualimIII 
Iya det sama-sama. Ingat ya penggunaan APD sangat penting bagi 

keselamatan jiwa.  


