
 

 

LAMPIRAN 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

A. Daftar Responden 

1. Responden 1, Eko Hari Sudharmanto : Nakhoda  

2. Responden 2, Eko Setyanto  : Mualim 1  

3. Responden 4, Danies Samuel  : Mualim 2  

4. Responden 5, Ahmad Akbar  : Mualim 3 

5. Responden 6, Tri Suprianto  : ABK 

6. Responden 7, Marjan   : Bosun  
 

B. Hasil Wawancara 

Wawancara kepada crew kapal LPG/Carrier Gas Attaka penulis lakukan 

pada saat melaksanakan praktek laut pada bulan September 2015 sampai 

dengan bulan September 2016. Berikut adalah daftar wawancara beserta 

respondennya: 

1. Responden 1 

Nama   : Capt. Eko Hari Sudharmanto 

Jabatan  : Master / Nakhoda 

Tanggal wawancara : 19 Mei 2016  

a. Bagaimana menurut Captain, proses bongkar muatan LPG yaitu 

propane dan butane ke kapal lain secara STS ? 

Jawab: Penanganan proses bongkar muatan harus dilakukan 

menurut prosedur yang terdapat pada cargo manual, 

SIGTTO-Liquefied Gas Handling Principles on Ship and 



 

 

 

Terminal, Ship To Ship Transfer Guide for Petroleum, 

Chemicals and Liquefied Gas. Meskipun kapal kita 

memiliki cargo heaater proses bongkar muatan ke kapal 

lain tidak usah menggunakan cargo heater kita, karena 

muatan sudah di proses menggunakan cargo heater dari 

mother ship. karena suhu muatan pada kapal tipe fully 

pressurized lebih panas dari pada kapal tipe fully 

refrigerated. Cargo heater digunakan untuk memanaskan 

muatan hingga suhu yang sesuai dengan jenis tangki kapal 

shuttle ship.  

b. Apakah Captain memiliki pengalaman sebagai Nakhoda di kapal gas 

tipe fully pressurized seperti kapal LPG/C Gas Attaka ? 

Jawab: Ya, kapal gas mempunyai tiga (3) tipe yaitu kapal gas tipe 

fully refrigerated, semi-refrigerated / semi-pressurized dan 

fully pressurized dan saya pernah di ketiganya. Dan 

sebelum di kapal LPG/G Gas Attaka ini, saya pernah di 

kapal kapal VLGC Pertamina Gas 2, kapal tipe fully 

refrigerated, sebagai Chief Officer.  

c. Menurut Captain sebagai orang yang bertanggung jawab atas 

kelancaran penanganan proses bongkar muatan, apakah ada kendala 

dalam penanganan proses pemuatan LPG menggunakan metode ship to 

ship? Apa saja kendala tersebut menurut Captain? 



 

 

 

Jawab: Ada, kendala-kendala tersebut dilaporkan oleh Mualim I 

kepada Saya, mulai dari ABK yang kurang familiarisasi 

dengan peralatan bongkar, kurangnya pengalaman, 

kesadaran atas perilaku safety, serta pengetahuan ABK 

mengenai kapal LPG khususnya tipe fully pressurized, 

kurangnya perawatan peralatan bongkar muat, dan 

pengaruh kenaikan temperature pada pressure tangki saat 

pemuatan yang menyebebkan penurunan rate per jam. 

d. Apa saja upaya yang Captain lakukan untuk mengatasi kendala        

tersebut? 

Jawab: Upaya yang saya lakukan untuk mengatasai kendala 

tersebut yaitu yang pertama mengenai pengetahuan dan 

pemahaman crew. Saat crew pertama kali onboard, saya 

memberikan kesempatan kepada crew yang baru onboard 

untuk melakukan pengenalan terhadap kapal dan peralatan 

yang ada di kapal terutama peralatan bongkar muat dan 

memerintahkan Mualim I untuk memastikan mereka benar-

benar paham dengan materi yang disebutkan dalam 

familiarization checklist. Dan setiap bulannya saya 

melakukan latihan-latihan kepada crew  mengenai prosedur 

bongkar muat dan cargo transfer system safety device. Dan 

yang kedua mengenai peralatan bongkar yang tidak dalam 

keadaan normal. Saya mengkoordinasikannya dengan 



 

 

 

Mualim I dan Chief Engineer tentang perbaikan peralatan 

bongkar dan memerintahkan Mualim I dan Chief Engineer 

agar mengecek dengan rutin peralatan tersebut sesuai 

dengan manual book yang ada di kapal LPG/C Gas Attaka. 

e. Apakah Captain mengawasi penanganan proses bongkar muatan 

tersebut? 

Jawab: Ya, walaupun saya tidak terlibat secara langsung, saya 

selalu standby radio dan memantau CCTV yang sudah 

dipasang untuk mengawasi kegiatan bongkar muat tersebut. 

Sesekali saya ke CCR untuk melihat jalannya proses 

bongkar muat. 

 

2. Responden 2 

Nama   : Eko Setyanto 

Jabatan  : Mualim 1 

Tanggal wawancara : 23 Februari 2016 

a. Menurut Mualim 1, bagaimana penanganan proses bongkar muatan 

LPG secara ship to ship ini ? 

Jawab: Menurut saya, prosedur bongkar muat sudah terdapat pada 

manual book dan setiap alat-alat bongkar muat sudah 

terdapat Standard Operational Procedures (SOP) yang 

akan membantu dalam proses bongkar muat. Dan untuk 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam transfer muatan 



 

 

 

secara ship to ship sudah ada dalam Ship to Ship Checklist 

yang dibuat sebelum proses penyandaran. Setelah proses 

penyandaran selesai, kita menyambungkan antara manifold 

kapal kita dengan kapal lain menggunakan cargo transfer 

hose, kita harus melakukan tahap yang dinamakan leak test. 

Hal ini dilakukan untuk mengecek adanya kebocoran atau 

tidak di sambungan manifold dengan cargo hose. 

Selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan peralatan 

bongkar untuk mentransfer muatan. Saat semua sudah siap 

crew yang bertugas berada di posisi masing-masing (CCR, 

tangki dan manifold). 

b. Apakah Mualim 1 memiliki pengalaman di kapal LPG jenis fully 

pressurized? 

Jawab: Tidak, sebelum di kapal LPG/C Gas Attaka saya lebih 

sering di kapal LPG tipe semi refrigerated yang mana 

perbedaan kapal fully pressurized dengan tipe semi 

refrigerated. Yang membedakan hanya besar tekanan dan 

suhu muatan di dalam tangki. 

c. Apakah ada kendala dalam penanganan pembongkaran muatan 

tersebut? Apa saja kendala tersebut? 

Jawab: Ya ada, kendala-kendala tersebut saya bagi menjadi 3 

faktor, yaitu: 

1). Faktor Sumber Daya Manusia 



 

 

 

a). Tidak semua crew memiliki pengalaman di kapal 

gas tipe LPG. Beberapa dari crew memiliki 

pengalaman di kapal gas namun dengan tipe yang 

berbeda. Meskipun sebagian besar proses bongkar 

muatan sama, namun ada beberapa yang berbeda 

seperti sistem kerja compressor, pengaturan suhu 

dan tekanan di dalam tangki, dan lain-lain. 

b). Kurangnya pengenalan kapal, sehingga menyulitkan 

saya untuk memberikan perintah saat penanganan 

pembongkaran muatan.  

c). Kurangnya pengawasan dan koordinasi antara 

perwira jaga terhadap ABK yang berdinas jaga di 

dek saat proses penanganan bongkar muatan. 

Mualim jaga pada saat proses bongkar muatan 

kurang melakukan pengawasan dan pengecekan di 

dek, mereka cenderung mengamati dari CCR dan 

hanya melakukan pengecekan pada saat tugas jaga 

akan berakhir, padahal mereka seharusnya 

melakukan pengecekan di dek tiap jam. Dan saya 

sudah  memberitahu saat akan pengecekan ke dek, 

saya yang akan mengantikan jaganya di CCR. 



 

 

 

d). Pengaruh suhu muatan terhadap tekanan tangki 

yang bisa menghambat proses pemuatan jika tidak 

diperhatikan.  

e). Crew yang tidak disiplin dan mengandalkan 

pengalaman di kapal sebelumnya sehigga timbul 

tindakan meremehkan sesuatu yang dianggap spele. 

f). Kurangnya koordinasi dengan mother ship 

mengenai ketersediaan alat penunjangan bongkar 

muat. 

2). Faktor peralatan bongkar muat: 

a). Kurangnya pengecekan rutin yang saya lakukan 

terhadap peralatan bongkar muat, mengingat jadwal 

pemuatan dan pembongkaran sangat padat sehingga 

untuk pengecekan dilakukan saat kapal sandar 

menunggu mother ship mengambil muatan dari 

pelabuhan Tanjung Uban, kita bisa sandar atau 

anchor sampai 3 hari. 

b). Terdapat kerusakan di beberapa alat bongkar muat 

termasuk baut manifold yang berkarat, dan level 

gauge yang sering macet. 

c). Tertundanya perbaikan rutin terhadap peralatan 

bongkar muat dikarenakan suplai spare part yang 

tertunda dari perusahaan. 



 

 

 

3). Faktor luar yang dimaksudkan di sini adalah faktor 

alam. Apabila cuaca tidak mendukung proses bongkar 

muat maka satu-satunya cara adalah memberhentikan 

proses bongkar muat. 

d. Bagaimana langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan tentunya dengan 

koordinasi bersama Nahkoda dan Chief Engineer, seperti:  

1) Untuk faktor sumber daya manusia: 

a). Saat dilaksanakannya drill per bulan saya atas 

koordinasi dengan Nahkoda menyelipkan adanya 

latihan-latihan mengenai prosedur bongkar muat 

dan cargo transfer system safety device dimana 

latihan-latihan ini kami namakan safety tour. Dan 

akan melaksanakan safety meeting yang membahas 

kendala-kendala yang terjadi selama satu bulan 

tersebut dan apabila crew menemukan kegiatan 

yang tidak sesuai dengan prosedur dalam 

penanganan muatan maka bisa melaporkannya form 

nearmist TMSA (Tanker Management Self 

Assesment) yang akan dibahas saat safety meeting. 

Memberikan pengertian kepada crew tentang 

bahaya yang ditimbulkan dari tindakan kecerobohan 

yang terjadi. 



 

 

 

b). Seluruh crew deck yang melaksanakan dinas jaga 

saat itu harus menggunakan PPE yang sudah 

ditetapkan. 

c). Perwira jaga berkoordinasi dengan tugas jaga di 

dek, agar selalu melakukan safety patrol terhadap 

posisi dan keadaan fenders, tali-tali tambat yang 

menghubungkan kedua kapal, cargo tansfer hose, 

area di sekitar manifold, keadaan di sekitar kapal 

mengenai banyaknya perahu nelayan. 

d). Saya selaku mualim 1 pihak shuttle ship akan selalu 

berkoordinasi mengenai peralatan penunjang 

bongkar muatan seperti ukuran reducer yang 

tersedia di kapal shuttle ship. 

e). Selalu berkoordinasi dengan pihak pelabuhan 

mengenai jadwal penyandaran ship to ship. 

2) Untuk faktor peralatan bongkar muat: 

a). Pengecekan akan saya lakukan rutin atau jika ada 

waktu luang tidak ada aktivitas pemuatan bersama 

dengan Chief Engineer. 

b). Pada saat crew melaporkan  menutupnya ESD 

secara tiba-tiba pada saat proses pemuatan, 

putusnya level gauge dan sensor vent, saya 

langsung memberitahu Gas Engineer untuk 



 

 

 

melakukan tindakan dengan cara menambahkan 

minyak (liquid) untuk menambah pressure pada 

ESD. Untuk kerusakan level gauge langsung 

dilakukan tindakan tersebut berdasarkan manual 

book yang ada di atas kapal. Dan saat itu juga Chief 

Engineer di bantu dengan masinis 2 mencari tahu 

sumber kerusakan tersebut dan memperbaikinya. 

f). Untuk mengatasi karat paada pipa pemuatan 

terutama pada baut-bautnya kita ganti dengan baut 

yang baru dan ukuran yang sesuai. Waktu 

penggantiannya pun harus saat kapal kosong. Kita 

request ke peusahaan untuk mengatasi dan 

menghindari karat dengan anti corossive. 

e. Bagaimana pengawasan Mualim 1 saat penanganan proses bongkar 

muatan terhadap dinas jaga di dek, mualim jaga dan kelancaran 

pembongkaran muatan itu sendiri? 

Jawab: Saya melakukan pengawasan dan kontrol langsung dengan 

mendampingi perwira jaga di CCR saat penanganan proses 

bongkar muatan berlangsung terutama saat akan memulai 

muat dan saat akan selesai memuat, dan juga saya 

memerintahkan perwira jaga setiap jam mengontrol 

keadaan di dek. Selain itu saya perintahkan kepada mualim 

jaga apabila terdapat kendala untuk menghubungi saya.  



 

 

 

3. Responden 3 

Nama   : Erwin Catur Handayani 

Jabatan  : Chief Engineer 

Tanggal wawancara : 4 Maret 2016 

a. Menurut Chief Engineer, bagaimana proses bongkar muatan yang telah 

terlaksana di kapal LPG/C Gas Attaka? 

Jawab: Secara umum, proses bongkar muatan LPG di kapal LPG/C  

Gas Attaka ini sudah berjalan lancar, namun terkadang ada 

beberapa kendala seperti yang pernah terjadi yaitu rusaknya 

level gauge dan menutupnya ESD ketika terjadi kenaikan 

pada tekanan tangki sehingga dapat menghambat jalannya 

proses bongkar muat. 

b. Dengan adanya kerusakan level gauge dan menutupnya ESD karena 

kenaikan tekanan tersebut yang menjadi kendala proses pemuatan, apa 

yang Chief Engineer lakukan untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawab: Saat saya mengetahui adanya level gauge yang rusak, saya 

segera mencari tahu apa penyebabnya dan melaporkan 

kepada Mualim 1 agar segera diberikan penangan. Untuk 

ESD kita lakukan reset dari CCR 

4. Responden 4 

Nama   : Danies Samuel 

Jabatan  : Mualim 2 

Tanggal wawancara : 3 Maret 2016 



 

 

 

a. Apakah Mualim 2 memiliki pengalaman di kapal gas tipe fully 

pressurized sebelum naik ke kapal LPG/C Gas Attaka? 

Jawab: Sebelum di kapal fully pressurized, saya pernah di kapal fully 

refrigerated selama 9 bulan. 

b. Apakah Mualim 2 melakukan pengecekan di dek setiap jam saat 

berlangsungnya pembongkaran muatan? 

Jawab: Kadang-kadang, jika Mualim 1 mendampingi Saya jaga di 

CCR. Pada saat ganti muatan dari butane ke propane saya 

ke dek untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan 

loading manual book. 

c. Menurut Mualim 2, apakah Anda mengalami kesulitan saat pertama 

menangani pemuatan tersebut? 

Jawab: Kesulitan tidak begitu saya rasakan, karena sebelum saya 

naik di kapal LPG/C Gas Attaka ini, saya sudah memiliki 

pengalaman di Kapal VLGC Pertamina Gas 1 dan prinsip 

pemuatannya hampir sama, yaitu kita harus memperhatikan 

temperature dan pressure tangki agar pemuatan berjalan 

lancar.  

d. Perlukah dilakukan latihan-latihan terhadap crew dalam hal 

penanganan bongkar muatan? 

Jawab:  Sangat perlu, karena agar crew dek dapat mengetahui 

prosedur yang benar dan paham bahaya-bahaya yang 



 

 

 

ditimbulkan sehingga dapat menekan sikap ceroboh dari 

crew itu sendiri. 

 

5. Responden 5 

Nama   : Ahmad Akbar 

Jabatan  : Mualim 3 

Tanggal wawancara : 10 Maret 2016 

a. Apakah Mualim 3 memiliki pengalaman di kapal gas LPG? 

Jawab: Saya pernah di kapal LPG namun berbeda tipe dengan 

kapal LPG/C Gas Attaka. Sebelumnya saya di kapal LPG 

dengan tipe semi reffrigerated di Gas Widuri dan tipe fully 

reffrigerated di VLGC Pertamina Gas 2 sebagai mualim 4. 

b. Apakah Mualim 3 melakukan pengecekan di dek selama jaga muatan? 

Jawab: Saya melakukan pengecekan di dek saat akhir jaga saya, 

untuk memastikan semua terkendali. 

c. Menurut Mualim 3, apakah pernah mengalami kesulitan saat pertama 

menangani pembongkaran muatan tersebut? Apa saja kesulitan 

tersebut? 

Jawab: Pertama kali onboard di LPG/C Gas Attaka tentu saja saya 

memiliki beberapa kesulitan dan butuh familiarisasi 

beberapa waktu. Walaupun pengalaman saya sudah di kapal 

gas fully reffrigerated dan semi reffrigerated. Sebenarnya 

sama konsepnya, hanya berbeda pada suhu dan tekanan 



 

 

 

tanki. Kapal fully pressurized ini lebih simple penangannya. 

Saya dibimbing oleh Mualim 1 selama penanganan muatan. 

Sehingga dapat memudahkan saya untuk beradaptasi saat 

pertama kali melaksanakan bongkar muatan di LPG/C Gas 

Attaka. 

d. Bagaimana langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah 

tersebut? 

Jawab: Dengan diadakannya familiarisasi dan latihan-latihan 

kepada seluruh crew agar lebih mengerti prosedur 

penanganan bongkar muatan secara benar, aman, dan lancar 

khususnya untuk saya sendiri. Saya berharap crew yang 

berjaga di dek dapat berkoordinasi dengan perwira jaga 

sehingga kami selaku perwira jaga dapat senantiasa 

mengetahui keadaan di dek. 

e. Menurut Mualim 3, perlukah dilakukan latihan-latihan terhadap crew 

dalam hal penanganan pembongkaran muatan? 

Jawab: Perlu sekali, karena bila crew kapal mendapatkan latihan-

latihan secara rutin minimal 1 kali dalam sebulan sampai 

mereka paham, sehingga dapat membatu dalam 

pelaksanaan penanganan muatan. 

 

 

 



 

 

 

6. Responden 6 

Nama   : Tri Suprianto 

Jabatan  : ABK 

Tanggal wawancara : 1 Juni 2016 

a. Apakah bapak memiliki pengalaman di kapal gas LPG? 

Jawab: Saya belum pernah sama sekali onboard di kapal LPG, 

pengalaman terakhir saya adalah di oil tanker, tepatnya di 

MT. Katomas milik PT. Pertamina. Jadi ini pengalaman 

pertama saya. 

b. Apakah bapak mengalami kesulitan saat bekerja di LPG/C Gas Attaka 

terutama saat proses pemuatan menggunakan ship to ship ? 

Jawab: Tentu saja saya mengalami kesulitan karena saya belum 

pernah naik di kapal gas sebelumnya. Saya harus 

memahami prosedur yang ada dan belajar lagi baik dengan 

mualim atau dari ABK yang lain yang lebih dulu onboard di 

sini. Kemudian pada saat pemuatan mualim jaga kurang 

mengecek di dek secara langsung keadaan yang ada. 

c. Bagaimana menurut bapak upaya yang harus dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut ? 

Jawab: Saya harap diadakan safety meeting yang khusus 

membahas tentang cargo operation, dan mualim jaga harus 

melakukan pengecekkan secara langsug di dek saat proses 

pemuatan berlangsung. 



 

 

 

7. Responden 7 

Nama   : Marjan 

Jabatan   : Bosun 

Tanggal wawancara : 29 Mei 2016 

a. Apakah Bosun memiliki pengalaman di kapal gas? 

Jawab: Saya pernah, tepatnya di Gas Arimbi. 

b. Apakah Perwira Jaga melakukan pengecekan di dek setiap jam saat 

berlangsungnya pembongkaran muatan? 

 Jawab: Mualim jaga jarang melakukan pengecekan ke dek, kadang-

kadang saja. Biasanya mualim jaga hanya melakukan 

pengecekan pada saat awal pemuatan dan akhir pemuatan. 

c. Menurut Anda, apakah pernah mengalami kesulitan saat pertama 

menangani pembongkaran muatan tersebut? Apa saja kesulitan 

tersebut? 

Jawab: Kesulitan yang saya alami yaitu belum terlalu paham 

sehingga saya melaksanakannya berdasarkan pengalaman 

sebelumnya dan menjalankan perintah yang diberikan saja. 

d. Bagaimana langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah 

tersebut? 

Jawab: Perlu diadakannya pelatihan dan familiarisasi lagi secara 

berkala sampai kita paham akan prosedur penanganan 

pembongkaran muatan di kapal gas ini karena tidak semua 

crew mempunyai pengalaman bekerja dikapal LPG. 



 

 

 

e. Menurut anda, perlukah dilakukan latihan-latihan terhadap crew dalam 

hal penanganan pembongkaran muatan? 

Jawab: Sangat perlu, bila dimungkinkan latihan-latihan tersebut 

dilakukan sebelum crew naik kapal gas tipe ini oleh 

perusahaan. Dengan adanya pelatihan secara rutin dapat 

meminimalisir kecelakaan dalam bekerja yang mungkin 

terjadi. Apalagi kapal ini beroperasi dengan durasi waktu 

yang cukup singkat antara muat dan bongkar. 


