
HASIL WAWANCARA 
 

Dalam proses pengumpulan data skripsi dengan judul Optimalisasi 

Pelaksanaan Dinas Jaga yang Aman Saat Melewati Singapore Strait Dalam 

Kondisi Tampak Terbatas di MV. Sinar Sabang. peneliti mengambil metode 

pengumpulan data dengan wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab kurang Optimalnya pelaksanaan dinas jaga saat melewati Singapore 

Strait dalam kondisi tampak terbatas di MV. Sinar Sabang, peneliti 

menggunakan teknik perbandingan dengan pendekatan urgency, seriousness, 

growth (USG) dalam menentukan pokok prioritas masalah yang berdasarkan 

pada observasi lapangan oleh peneliti dan wawancara.  

Wawancara yang peneliti lakukan di kapal MV. Sinar Sabang dengan 

Nahkoda.  

Nama  : Indra Chandra 

Jabatan : Nahkoda 

1. Apakah penting kebugaran awak kapal dalam melaksanakan dinas jaga? 

Jawab: Menurut saya kebugaran awak kapal adalah hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan dinas jaga. Dalam pelaksanaan dinas jaga dibutuhkan fisik yang 

prima, karena pada saat pelaksanaan dinas jaga kita harus senantiasa 

waspada kemungkinan bahaya yang akan terjadi seperti tubrukan. 

 

2. Bagaimana tanggapan anda mengenai prosedur laporan katika melewati 

Singapore Strait? 

Jawab:Sebenarnya ini hal yang sepele namun prosedur dalam pelaksanaan dinas 

jaga navigasi saat melewati Singapore Strait seharusnya hampir semua awak 

kapal yang pernah melewati alur tersebut sudah memahami apa saja yang 

harus di perhatikan ketika melewati Singapore Strait. Agar tidak terjadi 

kesalahan dalam prosedur dinas jaga navigasi saat melewati Singapore Strait. 
 

 



Wawancara yang peneliti lakukan di kapal MV. Sinar Sabang dengan 

Mualim I. 

Nama  : Dina Resmana 

Jabatan : Mualim I 

1. Apa yang menyebabkan kurangnya jam istirahat awak kapal berkaitan 

dengan dinas jaga saat melewati Singapore Strait dlam kondisi tampak 

terbatas? 

Jawab:Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya istirahat sehingga 

kebugaran awak kapal menjadi terganngu. Menurut saya itu 

dikarenakan awak kapal tidak dapat mengatur jam istirahat dari 

masing-masing awak kapal tersebut. 

 

Wawancara yang peneliti lakukan di kapal MV. Sinar Sabang dengan 

Mualim III. 

Nama : Yongki Satria Pinundi 

Jabatan: Mualim III 

1. Apakah keadaan cuaca berpengaruh terhadap penglihatan saat melaksanakan 

dinas jaga melewati Singapore Strait ? 

Jawab: Keadaan cuaca saat bernavigasi sangat berpengaruh terhadap 

penglihatan saat berlayar. Seperti hujan deras, kabut (fog) yang dapat 

membatasi penglihatan ketika melaksanakan dinas jaga navigasi. 

Keadaaan cuaca tersebut tidak dapat di salahkan karena sudah menjadi 

faktor alam. Namun kita sebagai awak kapal khususnya perwira kapal 

harus tahu bagaimana mengatasi ketika keadaan cuaca tersebut terjadi 

 


