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TRANSKIP WAWANCARA 

A. Daftar responden 

1. Responden 1: Chief Engineer 

2. Responden 2: Cargo Engineer  

3. Responden 3: Chief Officer  

4. Responden 4: Pump Man 

B. Hasil wawancara 

Wawancara kepada crew kapal MT. Pupuk Indonesia penulis lakukan pada 

saat melaksanakan praktek laut pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan 

Agustus 2016. Berikut adalah daftar wawancara beserta respondennya: 

1. Responden 1 

Nama   : M. Sahurrullah 

Jabatan  : Chief Engineer 

Tanggal wawancara : 20 Agustus 2015 

a. Assalamu’alaikum, selamat siang Chief, Bagaimana menurut Chief 

mengenai sistem penanganan muatan Ammonia? 

  Jawab: Wa’alaikumsalam, selamat siang, Sistem penanganan 

muatan di  MT. Pupuk Indonesia merupakan sistem yang 

sangat dibutuhkan untuk menjaga tekanan serta temperatur 

Ammonia di dalam tangki. Hal ini dibutuhkan karena 

temperatur dan tekanan Ammonia yang berlebih dapat 

mengakibatkan masalah fatal. 



b. Apakah bass memiliki pengalaman sebagai Chief engineer di kapal 

gas bermuatan Ammonia? Jika iya, bolehkah saya mengetahui 

masalah apa yang sering terjadi pada penanganannya? 

Jawab: Ya, kurang lebih selama 6 tahun saya berpengalaman di 

kapal gas bermuatan Ammonia. Masalah yang saya temui 

dalam penanganan muatan Ammonia ialah tidak 

terkontrolnya tekanan dan suhu muatan di dalam tangki. 

c. Apakah yang menyebabkan tidak terkontrolnya temperatur dan 

tekanan Ammonia? 

   Jawab: Dalam sistem kerjanya penanganan Ammonia dilakukan 

oleh reliquefaction plant yang terdiri dari Suction 

separator, Cargo compressor, Condensor serta Intercooler. 

Dari empat pesawat utama ini semua harus bekerja secara 

maksimal. Permasalahan tidak terkontrolnya temperatur 

dan tekanan Ammonia yang paling sering terjadi 

diakibatkan oleh kompresi dari cargo compressor yang 

kurang maksimal. Tidak maksimalnya kompresi ini 

dipengaruhi oleh rusaknya suction and delivery valve, 

pendinginan kompresor serta ausnya piston. 

d. Menurut Chief engineer, dampak apa yang bisa terjadi dari masalah 

diatas? 

Jawab: Dampak yang terjadi akibat menurunnya kompresi dari 

kompresor yaitu jelas menjadikan proses reliquefaction 



memakan waktu lebih lama. Hal ini diakibatkan karena 

tekanan dan temperatur yang ada atau keluaran kompressor 

tidak maksimal dan nantinya tidak maksimal juga di proses 

berikutnya.  

e. Apa saja upaya yang dilakukan Chief engineer untuk mengatasi  

kendala tersebut? 

Jawab: Upaya yang Saya lakukan mengatasi kendala tersebut 

sebagai seorang Chief engineer demi menjaga keselamatan dan 

keamanan di kapal tentunya dengan menambah waktu proses 

reliquefaction. Hal ini dilakukan agar tekanan dan temperatur dalam 

tangki dapat terkontrol dan tidak berlebih. Ketika sudah dalam 

keadaan aman atau ketika muatan telah dibongkar, lakuan perbaikan 

terhadap kompresor tersebut.  

f. Terima kasih Chief, semoga kedepannya semakin sukses dan semoga 

informasi yang telah diberikan bisa menambah wawasan dan berguna 

bagi penelitian saya, Wassalamualaikum. 

Jawab: Sama-sama det, semoga sukses, jangan malu bertanya jika 

masih ragu di kemudian hari.  Semoga sukses untuk kita 

semua.  Waalaikumsalam. 

2. Responden 2 

Nama   : Sugeng Iswahyudi 

Jabatan  : Cargo Engineer 

Tanggal wawancara : 28 Februari 2016 



a. Assalamualaikum, selamat malam bas. Mohon maaf bas, sebelumnya 

penulis belum pernah mendengar adanya jabatan  Cargo Engineer, apa 

yang dimaksud Cargo Engineer? 

Jawab: Cargo Engineer adalah jabatan yang hanya ada di kapal 

gas, karena di kapal tersebut Cargo Engineer mempunyai 

tugas membantu Mualim I dalam penanganan muatan.  

b. Apa saja tugas-tugas dari Cargo Engineer? 

Jawab:    Tugas-tugas Cargo Engineer yaitu: 

1). Membantu penanganan pembongkaran muatan. 

2). Mengawasi tahap-tahap proses awal penanganan muatan, 

pergantian muatan dan akhir dari penanganan 

pembongkaran muatan. 

3). Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh peralatan 

penanganan muatan di dek dan ruang kompresor. 

4). Berkoordinasi dengan Mualim I serta Chief engineer 

tentang kerusakan dan perbaikan peralatan penanganan 

muatan dikapal. 

c. Apakah bass memiliki pengalaman sebagai Cargo engineer di kapal 

gas bermuatan Ammonia? Jika iya boleh tahu masalah apa yang 

sering terjadi pada penanganannya? 

Jawab: Ya, kurang lebih selama 2 tahun saya berpengalaman di 

kapal gas bermuatan Ammonia. Masalah yang sering saya 

temui dalam penanganan Ammonia yaitu kerja yang kurang 



maksimal dalam kompresor sebagai salah satu bagian dari 

reliquefaction plant.  

d. Apa dampak yang terjadi akibat kurang maksimalnya kerja 

kompresor? 

Jawab: dampak yang terjadi akibat kurang maksimalnya kerja 

kompresor yaitu suhu Ammonia tidak tercapai Dan 

pressure tangki muatan naik. 

e. Bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: Untuk faktor peralatan bongkar muat tentunya melakukan 

pengecekan serta perawatan rutin sesuai running hours. 

Bila ada kerusakan-kerusakan segera lakukan pergantian 

atau perbaikan. 

f. Apa yang dilakukan bass sehingga mengetahui permasalahan awal 

disebabkan oleh Cargo compressor? 

Jawab: Saya melakukan pengawasan dan kontrol langsung dengan 

cara mengecek sistem penanganan muatan ketika proses 

berlangsung. Hal yang sering terjadi yaitu berubahnya 

temperatur serta tekanan Ammonia, karena sebagai 

engineer memberi marking pada pressure gauge sangat 

membantu jika terjadinya perbedaan temperatur dalam 

suatu pesawat. Pada keadaan normal keluaran pada tingkat 

kedua memiliki tekanan 2.5-4.0 dengan temperatur max 

130 ֯C. Pada tingkat ketiga tekanan delivery mencapai 12 



bar dan dengan temperatur maksimal 160 ֯C. Ketika terjadi 

ketidaknormalan tersebut temperatur gas Ammonia 

meningkat hingga 173 ֯C. 

g. Jadi dengan memberi marking kita dapat mengetahui dengan cepat 

permasalahan yang terjadi begitu bass? Terimakasih atas informasi 

yang telah diberikan bass, selamat malam, Wassalamualaikum. 

Jawab: Ya begitu det, sama-sama, semangat berjuang, 

Waalaikumsalam. 

3. Responden 3 

Nama   : Soesodowoto 

Jabatan  : Chief officer 

Tanggal wawancara : 29 Maret 2016 

a. Assalamualaikum, selamat siang Chief, mohon ijin bertanya, apakah 

Chief officer memiliki pengalaman di kapal gas bermuatan Ammonia? 

Jawab: Untuk kapal bermuatan Ammonia saya belum memiliki 

pengalaman sebelum dikapal ini karena hanya beberapa 

perusahaan yang memiliki kapal bermuatan Ammonia, 

namun sebelumnya saya memiliki pengalaman 5 tahun di 

kapal bermuatan LPG. 

b. Apakah Cargo handling system pada kedua muatan tersebut memiliki 

caaa kerja yang sama? 

Jawab: Secara garis besar memang sama karena pressure dan 

temperature harus selalu dijaga dengan proses 



reliquefaction. Namun, dalam muatan LPG membutuhkan 

cargo heater sebagai pesawat yang membantu proses 

pembongkaran nantinya.   

c. Menurut Chief officer, apakah Anda mengalami kesulitan saat pertama 

menangani penanganan muatan tersebut? 

Jawab: Kesulitan pasti, karena belum terbiasa dengan muatan 

Ammonia. Tapi, dengan kerjasama bersama Cargo 

engineer dan selalu berkomunikasi dengannya selama ini 

proses penanganan muatan dan kondisi muatan pada tangki 

selalu dapat dikondisikan. 

d. Apakah pernah terjadi permasalahan dan langkah yang perlu diambil 

untuk mengatasi masalah tersebut? 

Jawab: Ya tentunya pernah terjadi seperti suhu Ammonia tidak 

tercapai dan pressure tangki muatan naik, namun masih 

dapat diatasi dengan memperpanjang waktu reliquefaction 

dan melakukan perbaikan-perbaikan. 

e. Menurut Chief, bagaimana peran cargo engineer dalam membantu 

proses penanganan muatan di kapal? 

Jawab:  Cargo engineer memiliki peran yang sangat baik, dapat 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan penanganan 

muatan tentunya pada bagian pesawat-pesawatnya, dan 

dengan komunikasi dan kerjasama yang baik dengannya 

temperatur dan tekanan dapat selalu terkontrol. 



f. Terima kasih Chief, mohon maaf menggangu waktu istirahatnya. 

Wassalamualaikum. 

Jawab: Sama-sama det, waalaikumsalam. 

4.  Responden 5 

Nama   : Alice Uray Tray 

Jabatan  : Pumpman 

Tanggal wawancara : 13 September 2015 

a. Selamat malam pak, maaf mengganggu waktu istirahatnya, apakah 

Pumpman memiliki pengalaman di kapal bermuatan Ammonia? 

Jawab: Saya sebelumnya selama 1 tahun dikapal Ammonia sebagai 

Pumpman dan 2 tahun sebagai Oiler. 

b. Apa perbedaan bekerja sebagai Pumpman dan Oiler? 

Jawab: Dalam pekerjaan sebagai seorang Pumpman dan Oiler sama 

karena sama sama mengoperasikan serta merawat 

permesinan, Yang membedakan hanya tekanan kerja. 

Sebagai Pumpman memiliki tekanan kerja yang lebih berat 

karena harus bekerja dengan bau gas Ammonia. Seperti 

ketika memperbaiki kompresor, tentunya masih ada sisa gas 

pada pesawat tersebut yang mau sewaktu-waktu kita hisap. 

c. Jadi tekanan kerja menjadikan masalah utama pebedaan kerja sebagai 

pumpman begitu pak, terima kasih atas informasi yang diberikan 

selamat malam. 

Jawab:  Begitulah yang terjadi det, sama sama, selamat malam. 


