
LAMPIRAN WAWANCARA

Responden I

Nama : Capt. Ramlan

Jabatan : Nahkoda

Jenis Kapal : bulk carrier

Tanggal : 10 April 2016

Kadet : Selamat sore capt, Boleh minta waktunya sebentar untuk
wawancara ?

Nahkoda : Silahkan det.

Kadet : Menurut Captain, berapa lama biasanya waktu yang
diperlukan untuk cleaning palka?

Nahkoda : Waktu yang diperlukan untuk mencuci tiap palka biasanya
membutuhkan waktu 2-3 jam.

Kadet : Bagaimana pelaksanaan perawatan peralatan cleaning dan
penutupan ventilasi untuk proses pemuatan semen di kapal
MV.Geopark Venus?

Nahkoda : Pelaksanaan perawatan dengan pengecekan alat-alat  secara
berkala yang dilakukan oleh bosun dan diawasi oleh
mualim1

Penulis : Menurut Captain, apa saja penyebab belum maksimalnya
kemampuan awak kapal dalam proses pemuatan semen di
kapal MV.Geopark Venus?

Nahkoda : 1.Kurangnya familiarisasi manajemen pemuatan semen
curah yang baik di kapal.

2.Ketrampilan yang dimiliki awak kapal masih kurang.

Penulis : Menurut Captain, siapakah yang bertanggung jawab dalam
melaksanakan perawatan dan pengecekan terhadap
peralatan cleaning serta alat dan bahan untuk penutupan
ventilasi di atas kapal dalam proses pemuatan semen?



Nahkoda : Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perawatan
dan pengecekan peralatan tersebut adalah Mualim I dan
dibantu oleh Bosun dan Anak Buah Deck.

Responden II

Nama : Mohamad Nasikin

Jabatan : Mualim I

Jenis Kapal : Bulk Carrier

Tanggal : 11 April 2016

Penulis : Selamat sore, Chief. Boleh minta waktunya sebentar untuk
wawancara ?

Mualim I : Silahkan det.

Penulis : Menurut Chief, apakah pengetahuan dan ketrampilan awak
kapal tentang proses pemuatan semen curah dikapal sudah
memadai?

Mualim I : Sudah memadai, karena pada waktu meeting saya sudah
memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kru kapal
tentang bagaimana manajemen pemuatan semen yang baik
diharapkan kru dapat mengerti dan menerapkan di lapangan
dengan optimal sesuai prosedur.

Penulis : Bagaimana pendapat chief tentang terjadi cleaning ulang
kemarin saat dilakukan pengecekan oleh surveyor sebelum
pemuatan semen?

Mualim I : Saya tidak masuk kedalam palka satu karena ketika saya
memeriksanya dari atas terihat seluruh bagian palka sudah
bersih dan ketika saya konfirmasi dengan bosun dia juga
mengatakan hal yang sama. Saya kurang teliti karena waktu
itu sudah malam dan kru kapal sudah terlihat kelelahan.
Akhirnya saya putuskan untuk membereskan alat-alat
cleaning dan segera untuk naik”

Penulis : Apa yang chief lakukan mengenai kurangnya peralatan di
atas kapal yang masih belum memadai?



Mualim I : ada banyak peralatan pembersihan yang rusak. Saya pernah
mengirimkan daftar permintaan kepada perusahaan namun
hingga saat ini belum ada peralatan yang dating. Sehingga
kita harus memperbaiki sebisa mungkin menggunakan alat
dan bahan yang tersedia di atas kapal.

Penulis : menurut chief, apa itu yang dimaksud dengan host test?

Mualim I : kegiatan host test adalah salah satu prosedur sebelum
memuat semen curah. Yaitu memastikan palka aman dari
air hujan atau air yang berada dari luar palka pada saat
pemuatan dan perjalan ke pelabuhan bongkar. Host test
dilakukan dengan cara menyemprotkan air pada seluruh
bagian palka dari luar palka dan saya bertugas mengecek
didalam luar palka pada saat host test berlangsung”

Responden III

Nama : Suhada

Jabatan : Juru Mudi I

Jenis Kapal : Bulk carrier

Tanggal : 14 April 2016

Penulis : Selamat sore, pak. Boleh minta waktunya sebentar untuk
wawancara ?

Mualim I : Silahkan det.

Penulis : Apakah pengetahuan dan ketrampilan awak kapal tentang
proses pemuatan semen curah sudah memadai di kapal
MV.Geopark Venus?

Juru Mudi I : sudah memadai, karena pada waktu memuat, Chief
memberikan arahan dan pengetahuan tentang cara pemuatan
yang baik saat meeting kru.

Penulis : Bagaimana cara yang Pak Suhada lakukan untuk merawat
peralatan pembersihan dan alat untuk pemuatan semen di
kapal MT. Geopark Venus?

Juru Mudi I : Untuk merawat alat-alat cleaning dan alat untuk pemuatan
semen curah yang ada di kapal, kami lakukan perawatan



secara berkala, yaitu mengecek dari kondisi fisik setiap alat
nya. Apakah masih bagus atau perlu diperbaiki . apabila ada
yang rusak kamis segera laporkan ke bosun dan bosun akan
melaporkan ke mualim 1 untuk meminta yang baru kepada
perusahaan.

Penulis : apakah menurut bapak pembagian tugas kerja dan jam
istirahat saat proses pemuatan semen berlangsung sudah
baik ?

Juru Mudi I : sudah, chief membagi masing-masing tugas kerja kru dan
jam istirahat kita dengan adil karena dilakukan dengan
meeting bersama . jadi kita bisa memberikan usulan apabila
ada yang kurang pas dari kita.


