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Kesehatan dan keselamatan pada 
pembangunan dan perbaikan kapal
Bagi banyak negara anggota ILO industri pembangunan dan 
perbaikan kapal merupakan hal yang sangat penting.  

Aturan praktis yang sudah direvisi ini diadopsi pada Pertemuan Ahli 
pada Januari 2018, menggambarkan perkembangan dari instrumen 
ILO modern mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri ini selama 44 
tahun terakhir sejak aturan sebelumnya diadopsi.  

Aturan yang sudah direvisi ini mendorong terwujudnya budaya 
preventif kesehatan dan keselamatan dimana hak atas lingkungan 
kerja yang aman dan sehat dihargai di semua tataran, dimana 
pemerintah, pemberi kerja dan pekerja terlibat secara aktif dalam 
menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui sistem 
hak yang ditentukan, tanggungjawab dan kewajiban, dan prinsip 
pencegahan dijadikan prioritas tertinggi. Aturan praktis ini juga 
mendorong sistem manajemen K3 maupun kerjasama antara 
pemberi kerja dan pekerja serta perwakilan mereka. Aturan 
yang sudah direvisi ini berisi panduan yang menyeluruh tentang 
bagaimana memperbaiki kondisi K3 di industri dan menguraikan 
bagaimana pemerintah, pemilik kapal, pemberi kerja, pekerja dan 
perwakilan mereka harus bekerjasama dalam melakukannya.  Kesehatan dan 
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Prakata

Aturan praktik ILO mengenai keselamatan dan kesehatan dalam pembangunan 
dan perbaikan kapal disahkan pada Pertemuan para Ahli yang diselenggarakan 
di Jenewa dari tanggal 22 hingga 26 Januari 2018, sesuai dengan keputusan 
Governing Body pada sesi ke 329 (Maret 2017).

Pertemuan itu dihadiri oleh 22 orang ahli dan para penasihatnya—delapan 
ahli yang dinominasikan oleh Pemerintah Brazil, Tiongkok, Italia, Jepang, 
Republik Korea, Nigeria, Filipina dan Singapura; delapan dinominasikan oleh 
kelompok Pengusaha di Governing Body. Pengamat ahli dari pemerintah lain, 
dan pengamat dari organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah, juga 
menghadiri pertemuan tersebut.

Aturan praktik ini menggantikan aturan sebelumnya yang disahkan pada tahun 
1973 dan dianggap telah kuno, dengan mempertimbangkan perkembangan 
teknologi dan lainnya yang telah terjadi setelah tahun 1973.

Semangat kerjasama di kalangan peserta telah membuka jalan untuk 
pengembangan konsensus mengenai aturan praktis yang baru dan menyeluruh 
yang akan membantu meningkatkan profil isu keselamatan dan kesehatan pada 
pembangunan dan perbaikan kapal di seluruh dunia, dan berkontribusi pada 
kesehatan, moral dan kesejahteraan pekerja pada industri ini.

Teks aturan ini disetujui untuk dipublikasikan oleh Governing Body ILO pada sesi 
sidang ke 334-nya (Oktober – November 2018).

Alette van Leur
Direktur
Departemen Kebijakan Sektoral
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Aturan Praktik Sektoral

Aturan praktik sektoral ILO merupakan seperangkat alat yang mengatur prinsip-
prinsip yang dapat direfleksikan pada desain dan pelaksanaan kebijakan, 
strategi, program, peraturan-perundangam , tindakan administratif dan 
mekanisme dialog sosial terutama pada sektor ekonomi atau kluster sektor. 
Aturan praktik sektoral disahkan oleh Pertemuan Para Ahli yang terdiri dari 
pemerintah, pemberi kerja dan para pekerja. Aturan ini dapat dilakukan secara 
progresif dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, budaya, sosial, ekonomi, 
lingkungan dan konteks politik setempat.

Aturan praktik sektoral menggunakan standard perburuhan internasional ILO 
(Konvensi dan Rekomendasi) dan sumber lainnya termasuk Deklarasi, kode 
etik dan panduan kebijakan lain yang disahkan dan didukung oleh Konferensi 
Perburuhan Internasional atau Governing Body ILO sebagai prinsip-prinsip 
dasarnya. Aturan ini juga menggunakan perjanjian dan kebijakan pada sektor 
terkait maupun tren dan pengembangan pada hukum dan praktik di tingkat 
regional dan nasional sebagai landasannya.

Aturan praktik sektoral fokus pada isu-isu yang menjadi prioritas bagi pemerintah, 
pemberi kerja dan pekerja, yang unit untuk sektor ekonomi dan industri tertentu. 
Karena standard perburuhan internasional biasanya berurusan dengan prinsip-
prinsip undang-undang dan praktik ketenagakerjaan yang lebih umum, aturan 
praktik sektoral lebih mengkhususkan pada prinsip dan proses yang dapat 
dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kerja layak pada tempat kerja atau 
konteks tertentu. Aturan praktik ini mendapatkan keuntungan dari keahlian 
praktisi pada sektor terkait untuk dapat menangkap praktik dan inovasi industri 
yang baik.

Aturan praktik sektoran ini tidak mengikat secara hukum. Tidak perlu diratifikasi 
atau mekanisme pengawas dibuat berdasarkan standard perburuhan 
internasional.

Aturan praktis sektoral dapat menjadi sebuah dokumen yang sifatnya aspirasional 
dalam hal cakupan dan memperluas prinsip-prinsip dalam standard perburuhan 
internasional dan perjanjian dan kebijakan internasional lain, karenanya aturan-
aturan ini dapat diadaptasi pada berbagai sistem dan kondisi nasional. Dengan
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demikian, standard ILO dan perangkat atau panduan lain yang diadopsi dan 
didukung oleh International Labour Conference dan/atau Governing Body menjadi 
landasan dimana aturan praktik Sektoral ini dikembangkan. Karenanya, aturan 
praktik Sektor ini dibuat pada prinsip-prinsip, hak dan kewajiban penuh yang 
diatur dalam standard perburuhan internasional, dan apapun yang diatur dalam 
aturan praktik ini sama sekali tidak menurunkan standard tersebut.
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xv

Akronim, Singkatan dan Definisi 

Dalam aturan praktik (“aturan”), istilah-istilah berikut ini digunakan dengan 
definisi sebagai berikut: 

Competent Authority (Otoritas yang Berkompeten): Kementerian, departemen 
pemerintah atau otoritas pemerintah lain dengan kewenangan untuk 
mengeluarkan peraturan, perintah atau instruksi lain yang memiliki 
kekuatan hukum dan menegakkan aturan-aturan tersebut. 

Competent Person (Pihak yang Kompeten): Seseorang yang memiliki 
pelatihan sesuai dan pengetahuan yang memadai, pengalaman dan 
keterampilan untuk melakukan pekerjaan spesifik dengan aman.

Contractor (Kontraktor): Seseorang atau perusahaan yang memberikan 
layanan kepada pemberi kerja di fasilitas miliki pemberi kerja 
yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan, atau dengan 
spesifikasi, syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Untuk tujuan 
aturan praktik ini, kontraktor termasuk kontraktor utama dan agen 
penyedia tenaga kerja.

Dangerous occurrence (kejadian membahayakan) : kejadian yang dapat 
diidentifikasi, seperti yang diatur dalam undang-undang dan regulasi 
nasional, dengan potensi menimbulkan cidera atau penyakit pada 
orang yang bekerja atau masyarakat luas 

Employer (pemberi kerja): orang fisik atau badan hukum yang mempekerjakan 
satu atau lebih orang pekerja dalam pembangunan kapal atau fasilitas 
perbaikan kapal dan, dalam konteks tertentu, operator, kontraktor 
utama, kontraktor atau subkontraktor.

Engineering controls (kendali rekayasa): penggunakan tindakan-tindakan 
teknis misalnya penutupan, ventilasi dan desain tempat kerja untuk 
meminimalisir paparan bahaya. 

Exposure limit (batasan paparan): tingkat paparan yang khusus atau 
disarankan oleh otoritas yang berwenang untuk membatasi cidera 
terhadap kesehatan.
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Guard (pengaman): bagian mesin yang secara khusus dirancang untuk 
memberikan perlindungan secara fisik.

Guard rail (pagar pengaman): pagar pengaman dibangun di sepanjang area 
yang terpapar risiko untuk mencegah seseorang jatuh.

Hazard (bahaya): memiliki potensi besar untuk menimbulkan cidera atau 
kerugian/kerusakan terhadap kesehatan seseorang. 

IMO: International Maritime Organization.
IPCS: International Programme on Chemical Safety.
Occupational disease (penyakit akibat kerja): penyakit yang dialami karena 

terpapar faktor risiko dari kegiatan kerja. 
Occupational health services (layanan kesehatan okupasional): layanan 

yang memiliki fungsi-fungsi pencegahan dan bertanggungjawab untuk 
memberikan saaran kepada pemberi kerja, pekerja dan perwakilan 
mereka di fasilitas-fasilitas tersebut mengenai persyaratan untuk 
mewujudkan dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat, 
yang akan memfasilitasi kesehatan fisik dan mental yang optimal 
terkait dengan pekerjaan, dan mengenai adaptasi pekerjaan pada 
kemampuan pekerja sejalan dengan kondisi kesehatan fisik dan 
mental mereka. 

OSH(K3) : Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
OSH management system (Sistem Manajemen K3): serangkaian unsur-unsur 

yang saling terkait atau berinteraksi untuk membentuk kebijakan dan 
tujuan K3 dan mencapai tujuan-tujuan itu. 

PPE (Alat Pelindung Diri): Personal protective equipment.
Risk (risiko): serangkaian kemungkinan kejadian berbahaya dan keparahan 

cidera atau kerusakan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian ini. 
Risk assessment (penilaian risiko): Proses mengidentifikasi, menganalisis 

dan mengevaluasi risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang 
timbul karena bahaya di tempat kerja. 

Safety and health officer (petugas keselamatan dan kesehatan) : seseorang 
yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang 
memadai yang membantu para pemberi kerja dan pekerja dalam 
menilai, merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan-
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kegiatan keselamatan dan membantu menjaga sistem manajemen 
K3 yang efektif. 

Safety and health committee (Komite Kesehatan dan keselamatan) : Komite 
yang berisikan perwakilan dari petugas K3, perwakilan pengusaha, 
dibentuk dan berfungsi sesuai dengan undang-undang, regulasi atau 
praktik di tingkat nasional.

Subcontractor (Subkontraktor): Seseorang atau perusahaan yang dikontrak/
dipekerjakan oleh kontraktor utama atau pemberi kerja untuk 
melakukan pekerjaan atau memberikan layanan, menyediakan SDM 
atau material sebagai bagian dari proyek yang lebih besar. 

WHO: World Health Organization.
Worker (Pekerja) : Orang yang melakukan pekerjaan baik secara teratur atau 

sementara bagi para pemberi kerja. 
Worker representative (Perwakilan Pekerja): Sesuai dengan Konvensi 

Perwakilan Pekerja, 1971 (No.135), siapapun yang diakui sebagai 
perwakilan pekerja oleh undang-undang atau praktik di tingkat 
nasional, baik yang merupakan: 
(a) Perwakilan serikat pekerja, diantaranya perwakilan yang 

ditugaskan atau ditunjuk oleh serikat pekerja atau oleh anggota 
serikat pekerja; atau 

(b) perwakilan terpilih dalam hal ini perwakilan yang dipilih secara 
bebas oleh pekerja di perusahaan sesuai dengan aturan 
dalam undang-undang atau peraturan di tingkat nasional atau 
berdasarkan perjanjian bersama, dan fungsinya tidak termasuk 
kegiatan yang diakui sebagai fungsi prerogatif serikat pkerja di 
negara yang bersangkutan..

Work-related injuries, ill health and diseases (cidera, penyakit dan kesakitan 
yang berhubungan dengan pekerjaan) : Dampak negatif terhadap 
kesehatan yang timbul akibat paparan dengan bahan-bahan kimia, 
biologis, fisik, faktor pengaturan kerja dan psikososial di tempat kerja. 
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Pengantar

1. Sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Badan Pengatur ILO pada Sesi 
ke 329 pada bulan Maret 2017, Pertemuan Para Ahli mengenai Kesehatan 
dan Keselamatan pada Pembangunan Kapal diselenggarakan di Jenewa 
pada tanggal 22 hingga 26 Januari 2018 untuk meninjau dan mengadopsi 
aturan praktik ILO (“aturan”) mengenai kesehatan dan keselamatan 
pembangunan kapal dan perbaikan kapal. Pertemuan ini dihadiri oleh 
delapan orang ahli yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan Pemerintah, 
delapan orang ahli setelah berkonsultasi dengan kelompok Pengusaha, 
dan enam orang ahli yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan kelompok 
pekerja dalam Badan Pengatur ILO. 

2. Aturan praktik ini dirancang sebagai dasar untuk tindakan pencegahan, 
perlindungan dan perbaikan dan dalam bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja dianggap sebagai standard teknis ILO untuk keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3). Badan Pengatur sepakat untuk membuat 
publikasi mengenai aturan asal praktik Keselamatan dan Kesehatan 
pada Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal pada tahun 1973 dan 
dipublikasikan pada tahun selanjutnya. Aturan yang sudah direvisi ini 
menunjukkan beberapa perubahan dalam industri, angkatan kerjanya, 
peran dari otoritas yang berwenang, pemilik kapal, pemberi kerja, pekerja 
dan organisasi mereka, dan pengembangan instrumen K3 ILO yang baru. 

3. Bab awal memberikan tinjauan singkat mengenai tujuan, sasaran dan 
penggunaan aturan ini. Kewajiban, tanggungjawab, tugas dan hak dari para 
pemangku kepentingan secara umum diuraikan dalam BAB ke dua. Bab 3-6 
menguraikan mengenai prinsip-prinsip umum, termasuk sistem manajemen 
K3, manajemen perubahan, pelaporan K3 dan pengaturan keselamatan dan 
kesehatan. Bab 7 berisi tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan 
di tempat kerja, sementara Bab 8 menyangkut mengenai perencanaan 
operasional dan persyaratan keselamatan dalam operasional pembangunan 
kapal dan perbaikan kapal yang paling umum. Bab 10-13 menguraikan 
secara rinci mengenai bahan-bahan berbahaya, bahaya ergonomi dan 
biologis, sementara Bab 14 menyangkut mengenai persyaratan keselamatan 
untuk peralatan, mesin dan perkakas. Bab 15 membahas mengenai 
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kompetnesi dan pelatihan para manajer, pekerja dan kontraktor, serta Bab 
16 berisi panduan mengenai Alat Pelindung Diri (APD). Dan pada bab 17 
serta 18, diuraikan mengenai tindakan-tindakan untuk perlindungan khusus 
dan kesejahteraan secara umum. 
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1. Aturan – Aturan Umum 

1.1. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud dari aturan ini adalah untuk memberikan panduan praktis 
untuk penggunaannya pada sektor publik maupun swasta, yang memiliki 
kewajiban, tanggungjawab, tugas dan hak yang berhubungan dengan 
kesehatan dan keselamatan dalam pembangunan kapal dan perbaikan 
kapal. 

2. Aturan ini harus dapat berkontribusi dalam peningkatan kondisi kesehatan 
dan keselamatan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan cara:

(a) melindungi semua pekerja pada pembangunan dan perbaikan kapal 
dari bahaya di tempat kerja; 

(b) mencegah atau mengurangi cidera dan penyakit yang berhubungan 
dengan kerja, kesehatan buruk dan kejadian-kejadian yang 
membahayakan; 

(c) membuat dan melaksanakan kebijakan nasional yang sejalan dengan 
prinsip-prinsip K3 dan demi kesejahteraan pekerja di dalam fasilitas 
pembangunan dan perbaikan kapal, serta melindungi lingkungan 
kerja secara umum; 

(d) mendorong terciptanya konsultasi dan kerjasama yang efektif antara 
pemerintah, pemilik kapal, pemberi kerja, pekerja dan organisasi 
mereka dalam memperbaiki K3 dalam pembangunan dan perbaikan 
kapal; 

(e) menentukan peran dan kewajiban otoritas yang berwenang serta 
tanggungjawab, tugas dan hak para pemilik kapal, pemberi kerja, 
pekerja dan pihak-pihak lain yang terlibat sehubungan dengan bahaya 
di tempat kerja;

(f) peningkatan pengelolaan risiko K3 di masing-masing tempat kerja 
melalui pelaksanaan dan integrasi sistem manajemen K3 yang 
konsisten; dan 

(g) meningkatkan pemahaman dan kompetensi K3 dalam pembangunan 
dan perbaikan kapal. 
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1.2. Penerapan dan cakupan 

1. Aturan ini berlaku untuk semua fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal 
tanpa melihat jenis dari fasilitas itu (dermaga, galangan kapal, bangunan 
dermaga, tempat peluncuran kapal, bengkel kontraktor atau jenis-jenis 
tempat perakitan lainnya). 

2. Aturan ini memberikan panduan yang sesuai dengan aturan hukum dan 
perundangan di tingkat nasional kepada: 

(a) semua pihak berwenang di pemerintahan, pemilik kapal, pemberi 
kerja, pekerja, dan organisasi serta asosiasi industri terkaitnya, baik 
yang memiliki peran legislatif atau penasihat, yang kegiatannya 
dipengaruhi oleh keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan para 
pekerja pada pembangunan dan perbaikan kapal; dan 

(b) semua orang yang berada di fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal, yang merupakan pemberi kerja, orang yang mengendalikan 
tempat tersebut, pekerja, kontraktor dan subkontraktor, sesuai dengan 
tugas dan tanggungjawab mereka dalam K3. 

3. Aturan ini bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum dan aturan-
aturan di dalamnya tidak akan menggantikan hukum, peraturan yang berlaku 
di tingkat nasional maupun instrumen-instrumen yang diakui di tingkat 
nasional atau internasional. Persyaratan lain yang berlaku dan lebih ketat 
penerapannya memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada aturan-aturan 
ini. Bila tidak ada hukum atau peraturan di tingkat nasional terutama yang 
mengatur mengenai masalah K3, atau dimana aturan-aturan tersebut tidak 
terbarui, maka aturan ini dapat dijadikan panduan, maupun instrumen-
instrumen relevan lainnya yang diakui di tingkat nasional dan internasional. 

4. Aturan ini mengangkat mengenai sebagian besar bahaya dan risiko yang 
telah teridentifikasi yang berhubungan dengan pembangunan dan perbaikan 
kapal. Namun perubahan dalam industri atau operasional khusus dapat 
mengubah profil risiko dan aturan ini tidak dapat diasumsikan menjawab 
setiap bahaya maupun risiko. 

5. Meskipun aturan ini berisi berbagai pasal yang rinci, penggunaannya tidak 
boleh menghambat pengembangan teknologi-teknologi baru, praktik yang 
lebih baik atau diadopsinya berbagai tindakan alternatif yang memberikan 
perlindungan bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam pembangunan dan 
perbaikan kapal. 
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6. Aturan ini berisi rujukan pada lembaga-lembaga yang bertanggungjawab 
untuk mengatur dan memberikan kualifikasi vokasional. Lembaga-lembaga 
semacam itu didorong untuk meninjau kembali kurikulum tambahan 
yang sejalan dengan rekomendasi aturan ini untuk pelatihan dan alokasi 
tanggungjawab tempat kerja. 

7. Tindakan-tindakan dilaksanakan untuk melindungi kesehatan dan 
keselamatan pekerja dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal 
yang berhubungan langsung dengan tindakan-tindakan yang melindungi 
lingkungan. Hubungan ini harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang 
yang kompeten dan pemberi kerja dalam merancang dan melaksanakan 
kebijakan dan program kelestarian lingkungan dan kesehatan serta 
keselamatan.

8. Pasal-pasal yang terdapat dalam aturan ini harus dipahami dalam konteks 
kondisi nasional dan kemungkinan-kemungkinan secara teknis lainnya, 
serta cakupan operasional yang terlibat. 

1.3. Rujukan pada instrumen-instrumen ILO 

1. Dalam pembentukan, pelaksanaan dan peninjauan kebijakan dan program 
K3 dalam pembangunan dan perbaikan kapal menurut aturan ini, pihak 
berwenang yang kompeten, pemilik kapal, organisasi pemberi kerja dan 
pekerja harus mempertimbangkan standard perburuhan internasional 
yang telah diratifikasi dan prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat kerja 
yang berlaku untuk semua pekerja dan pemberi kerja. Mereka juga harus 
mempertimbangkan aturan-aturan dalam instrumen ILO terkait termasuk 
Konvensi, Rekomendasi, aturan praktik dan panduan. Sejumlah aturan-
aturan ini terdapat dalam daftar pustaka di akhir aturan ini. 
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2. Kewajiban, Tanggungjawab, Tugas dan Hak secara 
Umum 

2.1. Kerjasama 

1. Aturan ini mengakui bahwa sistem K3 yang efektif membutuhkan komitmen 
dan konsultasi bersama antara pihak berwenang yang berkompeten, pemilik 
kapal, pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka. Para pihak harus 
bekerjasama secara konstruktif untuk memastikan agar tujuan dari aturan 
ini tercapai. 

2. Tindakan-tindakan untuk kerjasama harus dilakukan terkait dengan 
identifikasi bahaya dan penghapusan atau pengendalian risiko terhadap 
keselamatan dan kesehatan dari operasional pembangunan dan perbaikan 
kapal. Tindakan-tindakan ini harus termasuk beberapa hal berikut ini:

(a) pemilik kapal harus memasukkan kriteria K3 untuk melakukan 
evaluasi dan memilih fasilitas pembangunan atau perbaikan kapal, 
termasuk riwayat kinerja K3 mereka, dan mengkomunikasikan 
dengan jelas kepada fasilitas terpilih apa saja harapan mereka dalam 
pembentukan dan pelaksanaan sistem manajemen K3; 

(b) pemberi kerja, dalam menjalankan tanggungjawabnya, harus 
bekerjasama dan sedapat mungkin berkonsultasi dengan semua 
pekerja dan/atau perwakilan mereka; 

(c) para pekerja harus bekerjasama dengan sesama pekerja dan juga 
para pemberi kerja dalam melakukan tugas dari pemberi kerja 
mereka, dan harus patuh dengan prosedur dan praktik yang telah 
diatur berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan dalam 
pembangunan dan perbaikan kapal, serta mendapatkan pendidikan 
dan pelatihan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut; 

(d) bila diminta oleh pemberi kerja, maka para pemasok dan pembuat 
harus memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi 
segala bentuk bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan 
kesehatan yang mungkin disebabkan oleh faktor bahaya tertentu; dan 

(e) pihak berwenang yang berkompeten harus berupaya untuk mendorong 
kerjasama yang erat antara pemilik kapal, perancang, pembuat, 
pemasok, pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka dalam 
kesehatan dan keselamatan pembangunan dan perbaikan kapal. 
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2.2. Pihak berwenang yang berkompeten 

2.2.1. Aturan Umum 

1. Pihak berwenang yang berkompeten sejalan dengan kondisi dan praktik 
di tingkat nasional serta pasal-pasal yang terdapat dalam aturan ini, 
berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pemberi kerja dan pekerja yang 
bersangkutan, harus: 

(a) mengembangkan, menjaga dan memantau pelaksanaan peraturan 
perundangan pada bidang K3 dalam fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal dan mengidentifikasi serta memasukkan instrumen-
instrumen yang diakui secara nasional dan internasional ke dalam itu 
semua; 

(b) memformulasi, melaksanakan dan secara periodik meninjau 
kebijakan nasional mengenai K3 termasuk mendorong pendekatan 
sistematik melalui sistem manajemen K3 sejalan dengan peraturan 
dan perundangan di tingkat nasional; dan 

(c) mempertimbangkan untuk membuat aturan baru, atau memperbarui 
aturan yang berlaku untuk melakukan identifikasi bahaya dan 
penghapusan atau mengendalikan risiko dalam pembangunan dan 
perbaikan kapal. 

2. Aturan wajib harus memasukkan peraturan perundangan di tingkat nasional, 
aturan praktik, batas paparan, standard koompetensi dan pelatihan bagi 
semua pekerja dan membuat sebuah proses berkonsultasi dengan, dan 
menyebarluaskan informasi kepada pemberi kerja, pekerja dan perwakilan 
mereka.

3. Pihak berwenang yang kompeten harus membuat sistem yang sesuai dengan 
aturan dalam konvensi-konvensi ILO yang relevan dan mempertimbangkan 
perlunya menyelaraskan sistem tersebut di tingkat internasional; 

(a) sistem, termasuk kriteria untuk mengelompokkan bahan-bahan yang 
mungkin berbahaya bagi kesehatan; 

(b) sistem dan kriteria untuk menilai relevansi informasi yang dibutuhkan 
untuk menentukan apakah sebuah bahan/substansi berbahaya atau 
tidak;

(c) persyaratan untuk penandaan dan pelabelan bahan-bahan tersebut. 
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Bahan yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan kapal 
harus diberi tanda dan label sesuai dengan persyaratan tersebut;

(d) kriteria untuk informasi yang terdapat dalam lembar data keselamatan 
bahan-bahan yang diterima oleh para pemberi kerja; dan 

(e) sistem dan kriteria untuk mengidentifikasi bahaya keselamatan dan 
tindakan pengendalian risiko pada struktur, fasilitas, mesin, peralatan, 
proses dan operasional yang digunakan dalam pembangunan dan 
perbaikan kapal 

4. Pihak berwenang yang kompeten harus membuat aturan untuk menentukan 
kriteria dan persyaratan ini, namun tidak perlu menjalankan tugas-tugas 
teknis atau uji laboratorium sendiri. 

5. Bila terdapat alasan kesehatan dan keselamatan yang benar, maka pihak 
berwenang yang kompeten harus: 

(a) melarang atau membatasi penggunaan praktik-praktik, proses dan 
bahan yang berbahaya; atau 

(b) mensyaratkan pemberitahuan dan otorisasi sebelum menggunakan 
praktik, proses dan bahan yang digunakan; atau 

(c) menentukan kategori khusus pekerja, yang karena alasan keselamatan 
dan kesehatan, tidak diperkenankan untuk menggunakan proses 
atau bahan tertentu, atau diperkenankan untuk menggunakan 
namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan 
perundangan di tingkat nasional. 

6. Pihak berwenang yang berkompeten harus memastikan penegakan semua 
hukum dan peraturan di tingkat nasional yang berkaitan dengan kebijakan 
yang disebutkan di atas melalui sistem inspeksi yang memadai dan tepat. 
Sistem penegakan hukum juga harus dikembangkan melalui proses 
konsultatif yang melibatkan perwakilan pemberi kerja dan pekerja. Sistem 
penegakan hukum harus memberikan ruang untuk tindakan perbaikan dan 
hukuman yang memadai bagi pelanggaran peraturan dan perundangan di 
tingkat nasional terkait dengan kebijakan tersebut.

7. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan ada kerjasama 
yang terstruktur antara pemberi kerja dan pekerja dalam mendorong 
terwujudnya kesehatan dan keselamatan di fasilitas pembuatan dan 
perbaikan kapal harus diatur dalam peraturan perundangan di tingkat 
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nasional atau oleh pihak berwenang yang berkompeten. Tindakan-tindakan 
tersebut termasuk: 

(a) dibentuknya komite kesehatan dan keselamatan yang terdiri dari 
perwakilan pemberi kerja dan pekerja yang memiliki wewenang dan 
kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan; 

(b) pemilihan atau penunjukkan perwakilan pekerja untuk isu kesehatan 
dan keselamatan kerja yang memiliki wewenang dan kewajiban seperti 
yang diatur dalam peraturan perundangan; 

(c) penunjukkan oleh pemberi kerja orang yang memiliki kualifikasi 
dan pengalaman memadai untuk mempromosikan kesehatan dan 
keselamatan; dan 

(d) pelatihan anggota komite keselamatan dan kesehatan serta 
perwakilan masing-masing elemen untuk isu keselamataan dan 
kesehatan. 

8. Pihak yang berwenang harus memastikan pemberi kerja, pekerja dan 
perwakilan mereka memiliki panduan yang akan membantu mereka 
memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam kebijakan. Pihak yang 
berwenang juga harus memberikan bantuan bagi pemberi kerja, pekerja 
dan perwakilannya terkait dengan kewajiban, tugas dan hak mereka dalam 
K3. 

9. Pihak yang berwenang harus membuat, menerapkan dan secara periodik 
meninjau sistem pencatatan dan pemberitahuan yang terpilah berdasarkan 
jenis kelamin kepada pemberi kerja mengenai kecelakaan di tempat kerja, 
penyakit akibat kerja dan kejadian-kejadian yang membahayakan yang 
timbul di dalam pembangunan dan perbaikan kapal. 

2.2.2. Inspektorat 

1. Inspektorat yang ditunjuk oleh pihak berwenang yang berkompeten harus, 
dengan cara yang diatur dalam peraturan perundangan: 

(a) menegakkan semua peraturan perundangan yang relevan untuk 
fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal; 

(b) Secara periodik melakukan inspeksi dengan dihadiri oleh perwakilan 
pemberi kerja dan pekerja, serta memantau kepatuhan dengan semua 
peraturan dan perundangan yang relevan; 
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(c) membantu pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka dalam 
menjalankan kewajiban, tugas dan hak-nya di bidang K3; 

(d) memantau persyaratan dan kinerja K3 dari fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal untuk dapat kemudian memberikan masukan 
demi perbaikan dan pengembangan tindakan-tindakan keselamatan; 
dan 

(e) berpartisipasi, bekerjasama dengan organisasi pengusaha dan 
pekerja yang diakui dalam membuat dan memperbarui aturan dan 
tindakan keselamatan agar dapat diterapkan di tingkat nasional dan 
perusahaan. 

2. Inspektur harus, dengan cara yang diatur dalam peraturan perundangan di 
tingkat nasional: 

(a) memiliki kompetensi untuk menangani masalah-masalah K3 bagi 
semua pekerja yang berhubungan dengan pembangunan dan 
perbaikan kapal dan dapat memberikan bantuan dan saran; 

(b) memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan kecelakaan yang 
fatal dan serius, kejadian dan penyakit yang berbahaya; 

(c) memberitahu pemberi kerja, pekerja yang terkait maupun perwakilan 
mereka, dan komite kesehatan dan keselamatan, akan hasil temuan 
inspeksi dan aksi perbaikan yang diperlukan; 

(d) memiliki wewenang untuk memindahkan pekerja dari situasi yang 
menimbulkan bahaya yang serius dan/atau segera terjadi terhadap 
nyawa atau kesehatannya; 

(e) secara periodik menentukan apakah sistem manajemen K3 atau 
unsur-unsur K3 tersedia, memadai, dan efektif; 

(f) memiliki wewenang untuk menangguhkan atau membatasi kegiatan-
kegiatan pembangunan dan perbaikan kapal atas alasan keselamatan 
dan kesehatan sampai kondisi yang menimbulkan penangguhan atau 
pembatasan telah diperbaiki; dan 

(g) memiliki akses terhadap catatan pelatihan dan pendidikan 
keselamatan dan kesehatan para pekerja 

3. Kewenangan, hak, prosedur dan tanggungjawab para inspektur harus 
dikomunikasikan kepada para pihak terdampak.
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2.3. Pemberi Kerja 

1. Para pemberi kerja memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, melindungi 
dan mempromosikan kesehatan dan keselamatan bagi semua pekerja di 
lokasi. Pemberi kerja harus patuh dengan tindakan-tindakan yang diambil 
berkaitan dengan bahaya atau risiko terhadap kesehatan dan keselamatan 
dalam pembangunan dan perbaikan kapal, termasuk instrumen-instrumen 
tepat yang diakui secara nasional dan internasional, peraturan dan panduan 
seperti yang diatur, disetujui atau diakui oleh pihak berwenang yang 
kompeten.  

2. Pemberi kerja harus menyediakan dan memelihara tempat kerja, pabrik, 
peralatan, perlengkapan dan mesin, dan harus mrancang pekerjaan 
sehingga dapat menghapuskan, atau bila tidak dapat dilakukan setidaknya, 
mengendalikan bahaya dan risiko dalam pembangunan dan perbaikan kapal, 
dan konsisten dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional. 

3. Pemberi kerja harus mengatur dalam bentuk tertulis program dan 
pengaturan terkait sebagai bagian dari kebijakan umum mereka dalam 
bidang K3, dan berbagai tanggungjawab yang dilaksanakan berdasarkan 
pengaturan ini. Informasi ini harus disampaikan dengan jelas kepada para 
pekerja secara lisan, tertulis atau cara-cara lain, sesuai dengan kemampuan 
para pekerja.  

4 Pemberi kerja, berkonsultasi dengan para pekerja dan perwakilan mereka, 
harus:  

(a) melakukan penilaian terhadap bahaya dan risiko keselamatan dan 
kesehatan pekerja yang timbul dari pembangunan dan perbaikan 
kapal, meminta dan menggunakan informasi secara efektif yang 
diberikan oleh pemasok peralatan atau bahan, dan dari sumber 
lainnya; serta 

(b) melakukan semua tindakan yang masuk akal, dapat dilaksanakan 
dan layak untuk menghapuskan atau, bila ini tidak mungkin, 
mengendalikan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang telah 
diidentifikasi dalam penilaian risiko di atas, agar dapat mengurangi 
paparan. 

5. Dalam melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan, pemberi kerja 
harus menangani faktor bahaya atau risiko yang sesuai dengan hirarki yang 
diatur dalam bab 3.4 paragraf 3. Bila pemberi kerja, pekerja atau perwakilan 
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mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, maka permasalahan ini harus 
dirujuk ke pihak berwenang yang kompeten sesuai dengan subbab 2.2.1, 
paragraf 8. 

6. Pemberi kerja harus melakukan pengaturan yang diperlukan dalam 
menyelenggarakan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pencegahan 
sebagai berikut: 

(a) surveilans teratur akan lingkungan kerja dan surveilans kesehatan 
yang memadai; 

(b) pengawasan kerja dan praktik kerja yang memadai dan kompeten; 
(c) penerapan dan penggunaan tindakan pengendalian yang tepat serta 

peninjauan periodik akan keefektifannya; 
(d) pendidikan dan pelatihan bagi para manajer, penyelia dan pekerja, 

perwakilan kesehatan dan keselamatan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan bahaya dalam pembangunan dan perbaikan kapal; 

(e) bila diperlukan, tindakan-tindakan untuk menangani kondisi darurat 
dan kecelakaan, termasuk pengaturan pertolongan pertama; dan 

(f) menyelidiki kecelakaan, penyakit dan insiden, bekerjasama dengan 
komite kesehatan dan keselamatan dan/atau perwakilan pekerja, 
untuk mengidentifikasi semua penyebab, dan tindakan-tindakan 
yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kecelakaan, penyakit 
dan insiden serupa 

7. Pemberi kerja harus menyediakan bila diperlukan, pakaian pelindung dan 
peralatan pelindung untuk mencegah, sedapat mungkin, risiko kecelakaan 
atau dampak yang tak diinginkan terhadap kesehatan. Kegiatan-kegiatan 
K3 tidak boleh membebani pekerja dalam hal biaya. 

8. Pemberi kerja harus membuat beberapa pengaturan untuk: 

(a) menangani kecelakaan dan kejadian-kejadian yang membahayakan 
yang dapat menimbulkan bahaya atau risiko terhadap keselamatan 
dan kesehatan dalam pembangunan dan perbaikan kapal; dan 

(b) menghapus atau mengendalikan risiko terhadap keselamatan dan 
kesehatan para pekerja, dan juga masyarakat dan lingkungan. 

9. Ketika pemberi kerja memiliki lebih dari satu tempat kerja, maka pemberi 
kerja harus melakukan tindakan-tindakan keselamatan dan kesehatan yang 
berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian, dan perlindungan dari 
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cidera dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dalam pembangunan 
dan perbaikan kapal kepada seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

10. Perusahaan pembangun atau yang melakukan perbaikan kapal harus 
menjaga standard tertinggi keselamatan dan kesehatan, sesuai dengan 
persyaratan di tingkat nasional, dengan mempertimpangkan pengalaman 
mereka dalam perusahaan, termasuk pengetahuan mereka akan bahaya 
khusus. Mereka juga harus dapat menyediakan informasi mengenai standard 
K3 terkait dengan kegiatan mereka yang berlaku di negara lain kepada 
perwakilan pekerja, dan dengan permintaan kepada pihak berwenang 
yang kompeten, serta organisasi pekerja dan pengusaha di seluruh negara 
tempat mereka beroperasi. Terutama mereka harus memberitahukan 
kepada pihak-pihak terkait bahaya tertentu dan tindakan perlindungan 
terkait yang berhubungan dengan produk dan proses baru. Mereka, sama 
halnya dengan perusahaan lokal sejenis lainnya, harus memainkan peran 
penting dalam pemeriksaan penyebab bahaya kesehatan dan keselamatan 
industrial dan penerapan yang menghasilkan perbaikan dalam perusahaan 
secara keseluruhan. 

11. Pemberi kerja harus memulai dan menjaga proses konsultasi dan kerjasama 
dengan para pekerja dan perwakilan mereka menyangkut semua aspek 
keselamatan dalam pembangunan dan perbaikan kapal yang diatur dalam 
aturan ini, terutama yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan 
perlindungan seperti yang terdapat dalam paragraf 1-10 di atas. Proses 
ini harus dilakukan sejalan dengan kerangka komite keselamatan dan 
kesehatan, seperti yang direkomendasikan oleh Konvensi Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja, 1981 (No.155), atau melalui mekanisme lain yang 
ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten atau berdasarkan 
kesepakatan sukarela. 

12. Pemberi kerja harus memverifikasi: 

(a) kepatuhan dengan peraturan mengenai keselamatan; 
(b) menjaga teknik kerja yang aman; 
(c) pemeliharaan mesin dan peralatan, terutama alat-alat yang disediakan 

dari sudut pandang keselamatan; 
(d) pelatihan dalam penggunaan, dan pemeliharaan alat pelindung diri 

(APD); dan 
(e) kompetensi para manajer, penyelia dan pekerja untuk tugas mereka 
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13. Bila ada dua atau lebih pemberi kerja yang melakukan kegiatan secara 
bersamaan di satu tempat kerja, mereka harus bekerja sama agar dapat 
patuh dengan tindakan-tindakan K3 yang diatur, tanpa menganggap pemberi 
kerja yang lain bertanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan 
para pekerja. Pada kondisi yang tepat, pihak berwenang yang kompeten 
harus mengatur prosedur umum untuk kolaborasi ini. 

14. Para manajer dan penyelia harus melaksanakan kebijakan K3 perusahaan, 
termasuk melalui pemilihan alat-alat yang aman, metode kerja dan 
pengaturan kerja, dan menjaga agar keterampilan yang tinggi dilaksanakan. 
Mereka harus berupaya mengurangi risiko dan bahaya terhadap kesehatan 
dan keselamatan hingga serendah mungkin dalam kegiatan yang menjadi 
tanggungjawab mereka yang masih dapat dilaksanakan. 

15. Para manajer dan penyelia harus memastikan para pekerja menerima 
informasi dan pelatihan yang memadai mengenai peraturan, kebijakan, 
prosedur dan persyaratan keselamatan dan kesehatan, dan informasi ini 
dipahami. 

16. Para manajer dan penyelia harus menugaskan bawahan mereka dengan 
cara yang jelas dan tepat. Mereka harus meyakini bahwa para pekerja 
memahami dan melaksanakan persyaratan K3.  

17. Manajer dan penyelia harus memastikan semua pekerjaan direncanakan, 
diatur dan dilakukan sedemikian rupa untuk menghapus atau, bila ini tidak 
mungkin, mengurangi risiko kecelakaan dan paparan pekerja pada kondisi-
kondisi yang menimbulkan cidera atau kerusakan pada kesehatan mereka. 

18. Dalam berkonsultasi dengan para pekerja dan/atau perwakilan mereka, 
manajer dan penyelia harus melihat kebutuhan akan instruksi, pelatihan 
dan pendidikan tambahan bagi para pekerja dengan memantau kepatuhan 
mereka terhadap persyaratan keselamatan. 

19. Ketika manajer atau penyelia melihat ada ketidakpatuhan terhadap 
peraturan keselamatan dan kesehatan atau aturan praktik yang dilakukan 
oleh seseorang, mereka harus mengambil tindakan perbaikan sesegera 
mungkin. Bila tindakan ini tidak berhasil, maka permasalahan ini harus 
dirujuk ke tingkat manajemen yang lebih tinggi sesegera mungkin. 

20. Pemberi kerja harus membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif 
antara berbagai tingkatan fasilitas pembangun dan perbaikan kapal dengan 
kontraktor dan subkontraktor sebelum mulainya pekerjaan. 
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2.4. Pekerja

1. Para pekerja memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan para pemberi 
kerja sehingga dapat patuh pada kewajiban dan tanggungjawab K3 pemberi 
kerja. 

2. Ketika pemberi kerja atau perwakilan mereka melihat ada ketidakpatuhan 
terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan atau aturan praktik, mereka 
harus mengambil langkah-langkah yang tepat sesegera mungkin. Bila 
langkah ini tidak berhasil, maka permasalahan ini harus dirujuk ke tingkat 
manajemen yang lebih tinggi sesegera mungkin. 

3. Para pekerja memiliki tanggungjawab, sesuai dengan pelatihan yang, dan 
instruksi serta alat yang diberikan oleh pemberi kerja untuk: 

(a) patuh dengan tindakan-tindakan K3 yang disarankan;
(b) melakukan semua langkah-langkah untuk menghapuskan atau 

mengendalikan bahaya atau risiko terhadap diri mereka dan orang 
lain yang muncul saat pembangunan atau perbaikan kapal, termasuk 
pemeliharaan dan penggunaan alat-alat pelindung diri, fasilitas dan 
peralatan yang disediakan untuk memenuhi fungsi tersebut; 

(c) melaporkan secara langsung kepada penyelia atau perwakilan 
kesehatan dan keselamatan mengenai kondisi tidak biasa di fasilitas 
atau yang memengaruhi instalasi dan peralatan yang mereka anggap 
dapat mendatangkan risiko terhadap kesehatan atau keselamatan 
mereka atau orang lain dari pelaksanaan pembangunan atau 
perbaikan kapal, dan yang tidak dapat mereka tangani sendiri; dan 

(d) bekerjasama dengan pemberi kerja dan pekerja lain agar memastikan 
pekerja dan pemberi kerja lain juga patuh pada tanggungjawab 
yang disematkan kepada mereka, dan berpartisipasi dalam komite 
kesehatan dan keselamatan dalam pengembangan dan pelaksanaan 
sistem manajemen K3 dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal. 

4. Para pekerja harus berpartisipasi dalam program instruksi dan pelatihan 
yang diselenggarakan oleh pemberi kerja atau disyaratkan oleh pihak 
berwenang yang kompeten, dan harus menunjukkan pengetahuan 
dan pemahaman yang mereka dapatkan dalam hal tindakan-tindakan 
kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan mereka. Para pekerja dan 
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perwakilan mereka harus meninjau keefektifan program instruksi dan 
pelatihan. bila mereka menganggap program ini tidak efektif, maka mereka 
harus memberikan rekomendasi kepada para pemberi kerja sehingga 
keefektifannya dapat ditingkatkan. 

5. Para pekerja harus berpartisipasi dan bekerjasama dalam melakukan 
program surveilans kesehatan dan pemantauan paparan yang disyaratkan 
oleh pihak berwenang yang kompeten dan/atau disediakan oleh pemberi 
kerja untuk melindungi kesehatan mereka. 

6. Para pekerja dan perwakilannya harus berpartisipasi dalam proses 
konsultasi dan bekerjasama dengan para pemberi kerja menyangkut semua 
aspek keselamatan pembangunan dan perbaikan kapal yang diuraikan 
dalam aturan ini, dan terutama terkait dengan tindakan perlindungan dan 
pencegahan yang diuraikan dalam bab2.3, paragraf 1-10. 

7. Para pekerja dan perwakilannya memiliki hak untuk: 

(a) diajak berkonsultasi mengenai bahaya atau risiko apapun terhadap 
kesehatan dan keselamatan dalam pembangunan dan perbaikan 
kapal; 

(b) menanyakan dan menerima informasi dari pemberi kerja berkaitan 
dengan bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang 
muncul dari operasi pembangunan dan perbaikan kapal, termasuk 
informasi dari para pemasok. Informasi ini harus diberikan dalam 
bentuk dan bahasa yang mudah dipahami oleh para pekerja; 

(c) melakukan kegiatan pencegahan yang memadai bekerjasama 
dengan pemberi kerja, melindungi diri mereka dan pekerja lain dari 
segala bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan kesehatan dari 
operasional pembangunan dan perbaikan kapal; dan 

(d) diajak berkonsultasi dan terlibat dalam penilaian bahaya dan 
risiko terhadap keselamatan dan kesehatan dari berbagai faktor 
membahayakan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dan atau 
pihak berwenang yang berkompeten. Juga harus memiliki hak untuk 
terlibat dalam segala tindakan pengendalian dan penyelidikan. 

8. Para pekerja dan perwakilan mereka harus terlibat dalam pelaksanaan dan 
pengembangan surveilans kesehatan pekerja, dan harus berpartisipasi dan 
bekerjasama dengan pemberi kerja dan profesional di bidang kesehatan 
kerja dalam pelaksanaannya. 
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9. Pekerja harus diberitahukan dengan segera, lugas dan jelas :

(a) alasan pemeriksaan dan investigasi yang berkaitan dengan bahaya 
kesehatan dan keselamatan yang terdapat dalam pekerjaan mereka; 
dan 

(b) hasil pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan pra 
penugasan secara individual, dan hasil penilaian kesehatan yang 
bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan ini harus dijaga kerahasiaannya 
sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku dan tidak 
boleh digunakan untuk melakukan diskriminasi terhadap para pekerja 

10. Para pekerja memiliki hak untuk: 

(a) memberitahukan kepada perwakilan mereka, pemberi kerja atau 
pihak berwenang yang berkompeten akan bahaya atau risiko terhadap 
keselamatan dan kesehatan yang muncul dari pembangunan dan 
perbaikan kapal; 

(b) memohon kepada pihak berwenang yang berkompeten untuk dapat 
menilai apakah tindakan dan cara yang digunakan oleh pemberi kerja 
kurang memenuhi tujuan K3 di tempat kerja; 

(c) memastikan agar mereka dan rekan kerja mereka keluar dari bahaya 
yang ditimbulkan dari operasional pembangunan dan perbaikan kapal 
ketika mereka memiliki alasan yang kuat bahwa ada risiko serius dan/
atau segera terhadap keselamatan dan kesehatan. Pekerja dalam 
kondisi seperti ini harus menginformasikan kepada para penyelia 
dan/atau perwakilan K3 sesegera mungkin; 

(d) pada kasus dimana kondisi kesehatan atau keselamatan membuat 
risiko cidera semakin tinggi, mereka dapat dipindahtugaskan ke 
pekerjaan alternatif yang tidak memaparkan mereka pada risiko yang 
meningkat, bila pekerjaan semacam itu tersedia dan bila pekerja yang 
bersangkutan memiliki kualifikasi atau dapat dilatih untuk melakukan 
kerja alternatif; 

(e) menerima ganti rugi yang memadai bila kasus yang disebutkan dalam 
butir (d) mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan pekerjaan; 

(f) mendapatkan perawatan dan ganti rugi medis yang memadai untuk 
cidera dan penyakit akibat kerja yang timbul karena pekerjaan 
pembangunan dan perbaikan kapal; dan 
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(g) menolak menggunakan atau mematikan peralatan atau proses, 
atau menolak menggunakan bahan-bahan yang dapat menimbulkan 
bahaya, bila informasi terkait tidak tersedia untuk menilai bahaya atau 
risiko terhadap keselamatan dan kesehatan. 

11. Para pekerja yang meninggalkan bahaya seperti yang diatur dalam paragraf 
10(c) harus dilindungi dari segala bentuk konsekuensi sesuai dengan 
peraturan perundangan di tingkat nasional. 

12. Para pekerja yang mengambil tindakan seperti yang diuraikan dalam 
10 (a), (b) dan (g) dengan alasan yang kuat harus dilindungi dari segala 
bentuk diskriminasi, dan untuk tindakan seperti itu harus ada pemulihan/
penyelesaiannya dalam peraturan perundangan di tingkat nasional. 

13. Para pekerja dan perwakilan kesehatan dan keehatan terpilih harus 
menerima pendidikan dan pelatihan yang tepat, dan bila diperlukan, 
mendapatkan pelatihan ulang mengenai metode yang paling efektif untuk 
mengurangi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dari operasional 
pembangunan dan perbaikan kapal, terutama yang dirujuk dalam Bab 9-14 
dari aturan ini. 

14. Pekerja perempuan memiliki hak, ketika hamil atau menyusui, untuk 
melakukan pekerjaan alternatif yang tidak berbahaya terhadap kesehatan 
anak yang dikandung atau sedang disusuinya, bila pekerjaan seperti itu 
ada, agar bisa menghindari dari paparan bahaya dalam pembangunan dan 
perbaikan kapal, dan kembali melakukan pekerjaan sebelumnya pada waktu 
yang tepat. 

15. Tenaga kerja yang didapatkan dari agen penyalur tenaga kerja swasta harus 
mengikuti Konvensi Agen Penyalur Ketenagakerjaan Swasta ILO, 1997 
(No.181), dan Rekomendasi Agen Penyalur Ketenagakerjaan Swasta yang 
mengikuti, 1997 (No.188). 

2.5. Pemasok, Pembuat dan Perancang 

1. Sesuai dengan panduan yang terdapat dalam aturan praktik ILO mengenai 
keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin (2013), undang-
undang, peraturan dan tindakan lain di tingkat nasional harus dilakukan 
untuk memastikan siapapun yang merancang, membuat, mengimpor, 
menyediakan atau mengalihkan mesin, peralatan atau bahan yang 
digunakan untuk pembangunan dan perbaikan kapal: 
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(a) memastikan mesin, peralatan atau bahan tidak menimbulkan 
bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan dari mereka yang 
menggunakannya dengan tepat dan patuh dengan peraturan 
perundangan mengenai keselamatan di tingkat nasional atau 
instrumen yang diakui di tingkat internasional yang berlaku untuk 
desain dan konstruksinya; 

(b) menyediakan:
(i) informasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk 

pengaturan yang benar, penggunaan dan pemeliharaan mesin 
dan peralatan serta penggunaan bahan yang tepat; 

(ii) informasi yang menyangkut bahaya dari mesin dan peralatan, 
termsuk bagian-bagian mesin yang berbahaya serta komponen 
berbahaya dari peralatan, dan properti membahayakan dari 
bahan-bahan berbahaya dan produk atau bahan fisik; dan 

(iii) informasi tentang bagaimana menghapuskan atau mengendalikan 
risiko dari bahaya yang diidentifikasi yang berhubungan dengan 
produk-produk; dan 

(c) menyerahkan kepada fasilitas pembangunan atau perbaikan kapal 
daftar kendaraan dan pekerja yang memberikan produk-produk 
standard (dalam hal ini sekrup, paku dan gasket) dan mengisi pasokan 
dengan produk-produk atau bahan kimia yang digunakan secara 
teratur 

2. Sesuai dengan Konvensi Bahan Kimia ILO, 1990 (No. 170), pemasok bahan 
kimia, baik pembuatnya, importir atau distributor harus memberikan lembar 
data keselamatan relevan dan dengan instruksi untuk penggunaan bahan 
kimia yang aman kepada para pengguna. 

2.6. Kontraktor dan Subkontraktor 

1. Kontraktor dan subkontraktor harus memastikan siapapun yang bekerja 
di bawah kendali mereka yang melakukan tugas yang mungkin akan 
berdampak pada K3 memiliki kompetensi dalam hal pendidikan, pelatihan 
dan pengalaman, dan harus menyimpan catatan yang terkait. 

2. Kontraktor dan subkontraktor harus patuh dengan pengaturan yang diatur 
oleh pemberi kerja yang bertanggungjawab untuk fasilitas pembangun atau 
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perbaikan kapal, yang harus: 

(a) termasuk kontraktor dan subkontraktor yang melakukan penilaian 
risiko, menentukan pengendalian risiko untuk pekerjaan dan 
menyerahkan rencana kerja pada pemberi kerja. Kontraktor dan 
subkontraktor harus mengikuti rencana kerja dan pengendalian risiko, 
serta menginformasikan kepada pemberi kerja perubahan apapun; 

(b) memasukkan kriteria K3 dalam prosedur untuk melakukan evaluasi 
dan memilih kontraktor dan subkontraktor; 

(c) Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai 
tingkatan fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal dan kontraktor 
serta subkontraktor  sebelum memulai pekerjaan yang termasuk 
aturan mengenai bagaiman mengidentifikasi bahaya dan tindakan 
untuk menghapus dan mengendalikan risiko; 

(d) memasukkan pengaturan untuk pelaporan cidera dan penyakit 
yang berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang buruk dan 
kejadian membahayakan yang terjadi pada para pekerja kontraktor 
dan subkontraktor saat melakukan tugas untuk fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal; 

(e) memberikan pengetahuan yang relevan berkaitan dengan kesehatan 
dan keselamatan di tempat kerja, informasi dan pelatihan bagi 
kontraktor dan sub kontraktor atau pekerja mereka sebelum memulai 
pekerjaan dan bila diperlukan saat melakukan pekerjaannya; 

(f) memasukkan pemantauan teratur ke dalam kinerja K3 mereka; 
(g) memasukkan inspeksi kesehatan dan keselamatan gabungan yang 

dilakukan bersama-sama dengan pemberi kerja, kontraktor dan 
subkontraktor yang terlibat dalam pekerjaan di lapangan untuk 
mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya dan cidera di tempat 
kerja; serta 

(h) memastikan prosedur dan pengaturan K3 di tempat diikuti olh 
kontraktor dan subkontraktor.

3. Ketika menggunakan jasa kontraktor dan subkontraktor fasilitas 
pembangunan dan perbaikan kapal harus memastikan bahwa: 

(a) kontraktor dan subkontraktor mengembangkan rencana kesehatan 
dan keselamatan yang sesuai dengan sistem manajemen K3 di 
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fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal yang disetujui oleh 
pemberi kerja yang bertanggungjawab terhadap fasilitas tersebut 
sebelum mulai melakukan pekerjaan mereka; 

(b) hak atas kesehatan dan keselamatan yang diuraikan pada subbab 
2.2.1 paragraf 7 berlaku untuk semua kontraktor dan subkontraktor 
serta pekerja mereka di tempat kerja, termasuk persyaratan 
pendidikan dan pelatihan serta prosedur untuk melakukan investigasi 
kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kejadian yang membahayakan; 

(c) bila dibutuhkan, hanya kontraktor dan subkontraktor yang telah 
terdaftar atau memegang ijin yang digunakan; dan 

(d) kontrak secara khusus menguraikan persyaratan keselamatan dan 
kesehatan maupun sanksi dan pinalti bila terjadi ketidakpatuhan. 
Di dalam kontrak harus terdapat hak bagi penyelia yang diberikan 
mandat oleh pemberi kerja yang bertanggungjawab terhadap fasilitas 
pembangunan dan perbaikan kapal untuk melakukan inspeksi kerja 
dan menghentikan pekerjaan kapanpun terlihat adanya risiko cidera 
serius dan menunda operasional sampai penyelesaiannya dilakukan. 
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3. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja 

3.1. Pengantar

1. Dalam memperbaiki kondisi kerja fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal harus diterapkan pendekatan yang inklusif dan sistematik agar 
dapat membawa praktik-praktik yang ada sesuai dengan standard. 
Dengan tujuan mencapai kondisi K3 yang dapat berterima dan kuat secara 
lingkungan, penting untuk melakukan investasi pada struktur permanen 
untuk peninjauan berkelanjutan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
aksi. Hal ini harus dilakukan melalui pelaksanaan sistem manajemen K3. 
Sistem ini harus khusus untuk fasilitas dan tepat untuk besaran dan sifat 
kegiatannya. Desain dan aplikasinya harus dipandu oleh Panduan sistem 
manajemen kesehatan dan keselamatan ILO (2001) dan juga oleh 10 kunci 
Praktik K3 yang Peka Gender ILO—Panduan pengarusutamaan Gender 
dalam Keselamatan dan kesehatan Kerja (2013). 

2. Sistem manajemen K3 harus berisi unsur utama kebijakan, pengorganisasian, 
perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan aksi untuk perbaikan seperti 
yang ditunjukkan oleh gambar berikut: 

Figure. Unsur utama dalam Sistem Manajemen K3
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3. Tindakan K3 dan tindakan-tindakan untuk melindungi lingkungan sangatlah 
terkait. Sangat disarankan fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal, 
selain memiliki sistem manajemen K3, juga memiliki sistem manajemen 
lingkungan yang mengidentifikasi dampak lingkungan dan memfasilitasi 
pengaturan kinerja lingkungan yang mengidentifikasi dampak lingkungan 
dan memfasilitasi pengaturan sasaran lingkungan dan pengukuran 
kemajuan. 

3.2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

1. Berkonsultasi dengan para pekerja dan perwakilannya, pemberi kerja harus 
mengatur kebijakan K3 secara tertulis, yang harus: 

(a) secara khusus untuk fasilitas pembuat dan perbaikan kapal yang 
sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya; 

(b) singkat, ditulis jelas, dibubuhi tanggal dan berlaku setelah 
ditandatangani atau mendapatkan persetujuan pemberi kerja atau 
orang yang memiliki pangkat paling senior di fasilitas pembuatan dan 
perbaikan kapal;

(c) dikomunikasikan dan dapat diakses oleh semua orang di tempat kerja; 
(d) ditinjau untuk memastikan tetap sesuai; dan 
(e) dapat diberikan kepada pihak eksternal yang relevan sewajarnya

2. Kebijakan K3 harus memasukkan setidaknya beberapa prinsip dan tujuan 
utama yang telah ditunjukkan dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal

(a) melindungi kesehatan dan keselamatan semua pekerja fasilitas 
pembuatan dan perbaikan kapal, dengan mencegah cidera akibat 
kerja, kesehatan yang buruk, penyakit dan insiden; 

(b) patuh pada peraturan perundangan K3 di tingkat nasional, program 
sukarela, perjanjian bersama mengenai K3 dan persyaratan lain yang 
harus dipatuhi oleh fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal; 

(c) memastikan para pekerja dan perwakilannya diajak berkonsultasi 
dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam seluruh elemen 
sistem manajemen K3; and 

(d) terus menerus memperbaiki kinerja sistem manajemen K3; 
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3. Sistem manajemen K3 harus sejalan atau diintegrasikan pada sistem 
manajemen lainnya dalam fasilitas pembuatan dan perbaikan kapal. 

3.2.1. Partisipasi Pekerja

1. Partisipasi pekerja merupakan unsur penting dalam sistem manajemen K3 
pada fasilitas pembuatan dan perbaikan kapal. 

2. Pemberi kerja harus memastikan para pekerja dan perwakilan mereka 
dalam bidang K3 telah diajak berkonsultasi, mendapatkan informasi dan 
terlatih dalam semua aspek K3 termasuk pengaturan kondisi darurat yang 
berhubungan dengan pekerjaan mereka. 

3. Pemberi kerja harus membuat pengaturan bagi para pekerja dan perwakilan 
mereka dalam isu K3 untuk mengalokasikan waktu dan sumberdaya 
sehingga dapat terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan, 
perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi dan aksi untuk perbaikan sistem 
manajemen K3. 

3.3. Tinjauan awal

1. Sebelum pekerjaan dimulai, pemberi kerja harus menjamin tinjauan awal 
dilakukan oleh oerang yang kompeten, berkonsultasi dengan pekerja dan 
perwakilannya dengan sepatutnya. Dalam tinjauan ini harus: 

(a) mengidentifikasi prosedur pekerjaan yang diperlukan dan bahaya yang 
berhubungan; 

(b) menilai risiko terhadap keselamatan dan kesehatan yang muncul dari 
lingkungan kerja atau pengaturan kerja yang ada atau yang diusulkan; 

(c) mengidentifikasi undang-undang dan peraturan di tingkat nasional, 
panduan nasional, panduan khusus yang berlaku, program sukarela 
dan persyaratan lain agar kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan; 

(d) menentukan apakah tindakan pengendalian yang ada atau 
direncanakan sudah cukup untuk menghapuskan bahaya atau 
mengendalikan risiko; dan 

(e) menganalisis data lain yang tersedia, terutama data yang didapat dari 
surveilans kesehatan pekerja (lihat Lampiran I), surveilans lingkungan 
kerja (lihat Lampiran II) dan pemantauan aktif dan reaktif bila ada 
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2. tinjauan awal harus digunakan dalam pengembangan sistematik pengaturan 
keselamatan dalam pembangunan dan perbaikan kapal dan sebagai dasar 
perencanaan dan pelaksanaan praktis dari kebijakan K3 

3.4. identifikasi bahaya, penilaian risiko dan tindakan 
pencegahan dan perlindungan

1. untuk jenis pekerjaan yang sifatnya memaparkan pekerja pada bahan kimia 
faktor fisik atau biologis, faktor psikososial dan kondisi iklim berbahaya, 
harus dibuat pengaturan untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian 
periodik terhadap bahaya-bahaya tersebut dan risiko untuk keselamatan dan 
kesehatan pada setiap tempat kerja yang permanen maupun sementara 
baik di fasilitas dan setiap kapal baru, yang dibuat berdasarkan penggunaan 
berbagai jenis operasional, alat, mesin, peralatan dan bahan-bahan. 
Tinjauan ini, dengan data lain yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, harus 
digunakan untuk mengembangkan rencana kerja yang aman seperti yang 
diuraikan dalam Bab 8.2. 

2. pemberi kerja harus membuat rencana dan melaksanakan berbagai 
tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah agar bahaya 
yang sudah diidentifikasi dan risiko yang sudah dinilai tidak muncul, atau 
menguranginya hingga ke tingkat yang serendah dan paling dapat ditangani, 
sesuai dengan undang-undang dan peraturan di tingkat nasional. 

3. Para pemberi kerja harus punya sebuah sistem yang dibangun berkonsultasi 
dengan seluruh pekerja dan perwakilannya untuk mengidentiifkasi bahaya, 
menilai risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dan menerapkan 
tindakan pengendalian dalam urutan prioritas sebagai berikut: 

(a) menghapuskan bahaya;
(b) mengendalikan risiko dari sumber, melalui tindakan-tindakan misalnya 

substitusi (misalnya mengganti peralatan atau bahan yang berbahaya 
dengan peralatan atau bahan yang tidak terlalu membahayakan) atau 
melakukan pengendalian terhadap rekayasa;

(c) mengurangi risiko melalui desain sistem kerja yang aman; dan 
(d) pada kondisi risiko tetap ada, menyediakan APD untuk digunakan, 

termasuk pakaian pelindung dalam berbagai ukuran yang dapat 
digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan tidak 
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membebani biaya pada pekerja, dan melaksanakan tindakan untuk 
memastikan penggunaan dan pemeliharaannya 

4. Dalam memastikan agar sistem itu berdampak, pemberi kerja harus 
membuat, melaksanakan dan menyimpan prosedur yang didokumentasikan 
untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan berikut ini dilaksanakan: 

(a) identifikasi bahaya;
(b) penilaian risiko;
(c) pengendalian risiko; dan 
(d) proses untuk memantau dan mengevaluasi keefektifan dari kegiatan-

kegiatan ini. 

3.4.1.	 Identifikasi	Bahaya		

1. Identifikasi bahaya di tempat kerja harus mempertimbangkan: 

(a) situasi atau kejadian atau berbagai keadaan yang berpotensi 
menimbulkan cidera atau penyakit; 

(b) sifat dari cidera atau penyakit yang mungkin timbul karena kegiatan, 
produk atau layanan yang diberikan; 

(c) cidera masa lampau, kejadian dan penyakit yang membahayakan; 
(d) cara kerja diatur, dikelola, dilakukan dan berbagai perubahan terkait 

lainnya;
(e) rancangan tempat kerja, proses kerja, material, pabrik dan peralatan; 
(f) fabrikasi, instalasi, komisioning, penanganan dan pembuangan 

material, tempat kerja, pabrik dan peralatan;
(g) pembelian barang dan jasa;
(h) pembuatan kontrak untuk pabrik, peralatan, jasa dan tenaga kerja, 

termasuk spesifikasi kontrak dan tanggungjawab yang berhubungan 
dan mengenai kontraktor dan subkontraktor; dan 

(i) inspeksi, pemeliharaan, pengujian, perbaikan dan penggantian pabrik 
dan peralatan.

3.4.2. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko merupakan proses yang digunakan untuk menentukan 
tingkatan risiko cidera atau penyakit yang berhubungan dengan setiap 
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bahaya yang teridentifikasi, untuk alasan pengendalian. Semua risiko 
harus dinilai berkonsultasi dengan para pekerja dan perwakilan mereka, 
dan prioritas pengendalian ditentukan, berdasarkan tingkat risiko. prioritas 
pengendalian akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat risiko. 

2. Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kemungkinan dan 
keparahan cidera atau penyakit dari bahaya yang telah diidentifikasi. 
Banyak metode dan teknik yang sudah diakui yang dapat digunakan untuk 
melakukan penilaian risiko. 

3.4.3. Pengendalian Risiko

1. Kecuali bahaya atau paparan terhadap bahaya dihilangkan, maka risiko yang 
berkaitan dengan bahaya tersebut tidak akan dapat seutuhnya dihapuskan. 
Pada kasus seperti itu, risiko harus dikendalikan sesuai dengan urutan 
prioritas yang diuraikan pada bab 3.4, paragraf 3 dan 4. 

2. Pemberi kerja harus merencanakan penanganan dan pengendalian kegiatan, 
produk dan layanan yang mungkin menimbulkan risiko signifikan terhadap 
kesehatan dan keselamatan. 

3. Tindakan pengendalian harus dipantau dan ditinjau dalam waktu yang 
rutin dan bila perlu, direvisi, terutama bila kondisinya berubah atau bila 
ada informasi baru mengenai risiko yang teridentifikasi atau kesesuaian 
tindakan pengendalian yang ada. Tindakan pengendalian harus ditinjau 
dan bila perlu, direvisi setelah kecelakaan terjadi. 

3.4.4. Evaluasi

1. Proses identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian harus masuk 
dalam evaluasi keefektifan yang terdokumentasi dan diubah seperlunya, 
sehingga proses yang berjalan dapat terus diperbaiki. 

2. Evaluasi harus mempertimbangkan kemajuan teknologi, pengetahuan dan 
pengalaman di tingkat nasional dan internasional. 

3. Beberapa contoh dan panduan praktis dapat dibaca di A 5 step guide for 
employers, workers and their representatives on conducting workplace 
risk assessments (ILO, 2014) dan Training Package on Workplace Risk 
Assessment and Management for Small and Medium-Sized Enterprises 
(ILO, 2013). 
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3.5. Kontinjensi dan Kesiapsiagaan Darurat 

3.5.1. Kesiapsiagaan Darurat 

1. Perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengaturan tanggapan harus 
dibuat dan dipelihara. Pengaturan ini harus dapat mengidentifikasi potensi 
kecelakaan dan situasi darurat, dan melakukan pencegahan risiko K3 yang 
berhubungan dengan potensi-potensi tersebut. Pengaturan ini harus dibuat 
berdasarkan lokasi dan lingkungan fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal dan juga mempertimbangkan besar serta sifat dari kegiatan yang 
berhubungan dengan masing-masing operasional pembangunan dan 
perbaikan kapal. 

2. Rencana kedaruratan harus dibuat dan diperbarui untuk setiap kapal yang 
sedang dibangun dan untuk setiap perbaikan atau perubahan yang sesuai 
dengan instrumen yang diakui secara internasional dan peraturan serta 
undang-undang di tingkat nasional, dengan mempertimbangkan besar 
dan sifat dari kegiatan dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal. 
Rencana ini harus: 

(a) memastikan semua informasi yang diperlukan, komunikasi internal 
dan koordinasi dilakukan untuk melindungi semua orang saat terjadi 
kejadian darurat di fasilitas; 

(b) memberikan informasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang 
relevan yang kompeten, dan lingkungan sekitar dan layanan tanggap 
darurat; 

(c) menyediakan bantuan pertama dan bantuan medis, pemadam 
kebakaran dan evakuasi bagi semua orang di fasilitas; dan 

(d) menyediakan informasi dan pelatihan yang relevan bagi semua 
pekerja di fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal, dan siapapun 
yang mungkin terlibat dalam kondisi darurat, di semua tataran dan 
sesuai dengan kompetensi mereka, termasuk latihan pencegahan, 
kesiapsiagaan dan prosedur tanggap kondisi darurat secara teratur. 

3. Pencegahan, kesiapsiagaan dan pengaturan tanggap darurat harus dibuat 
oleh pemberi kerja yang bertanggungjawab atas fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal bekerjasama dengan pekerja, layanan kedaruratan 
eksternal dan badan-badan lain yang sesuai. 
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4. Rencana tanggap darurat harus dikembangkan di tingkat lokal untuk masing-
masing fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal, dan cukup menyeluruh 
untuk dapat mencakup semua jenis kedaruratan. Rencana harus termasuk, 
untuk semua skenario yang mungkin terjadi, setidaknya: 

(a) jalur dan prosedur penyelamatan dalam kondisi darurat, termasuk 
pemberian tanda dan rambu rute evakuasi yang akan digunakan;  

 (b) prosedur yang akan diikuti oleh para pekerja yang tetap berada di 
sana untuk melakukan kegiatan penting sebelum evakuasi;

(c) evakuasi dari lokasi kerja, terutama dari badan kapal dan daerah, 
lokasi atau bangunan sekitar;

(d) prosedur untuk menghitung semua pekerja setelah evakuasi 
kedaruratan selesai; 

(e) tugas penyelamatan dan pemberian obat-obatan bagi pekerja yang 
ditugaskan untuk melakukannya; 

(f) Cara-cara pelaporan bila terjadi kebakaran dan kondisi kedaruratan 
lainnya; dan 

(g) Ketersediaan informasi dan pelatihan relevan bagi semua orang 
yang bekerja di fasilitas, pada berbagai tataran, termasuk latihan 
secara teratur, setidaknya tahunan, pada prosedur pencegahan, 
kesiapsiagaan dan ttanggap darurat 

5 rencana tanggap darurat akan dievaluasi secara period dengan pencatatan 
dan pelaksanaan perbaikan yang perlu dilakukan. 

6. Rantai komando harus dibuat untuk mengurangi kebingungan dan 
memastikan para pekerja tidak ragu siapa yang memiliki wewenang 
untuk membuat keputusan. Orang yang bertanggungjawab harus dipilih 
untuk berkoordinasi dalam melakukan pekerjaan tim tanggap darurat. 
Tanggungjawab koordinator termasuk: 

(a) menilai situasi dan menentukan apakah terjadi kondisi darurat yang 
membutuhkan aktifasi prosedur kedaruratan; 

(b) bertindak untuk mengurangi kejadian, misalnya mengendalikan 
kebakaran, mengontrol bocor dan tumpah, dan tindakan yang secara 
spesifik dilarang bila seseorang berisiko; 

(c) mengarahkan semua upaya dalam bidang, termasuk melakukan 
evakuasi personil dan mengurangi kerugian properti; 
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(d) memastikan layanan tanggap darurat, misalnya bantuan medis dan 
tanggap darurat kondisi kebakaran dipanggil bila diperlukan; 

(e) memberikan informasi kepada, dan berkomunikasi dengan pihak 
berwenang kompeten yang relevan dan lingkungan sekitar dan layanan 
tanggap darurat; dan 

(f) bila perlu mengarahkan penghentian operasi bila diperlukan 
7. Informasi yang penting dan terkini, maupun komunikasi dan koordinasi 

internal harus diberikan untuk melindungi semua orang pada kondisi darurat 
di tempat kerja. Alarm harus dapat terlihat dan terdengar oleh semua orang.

8. Tim tanggap darurat harus dibuat dan mampu, diantaranya untuk: 

(a) memadamkan api;
(b) memberikan pertolongan pertama;
(c) melakukan resusitasi;
(d) prosedur penghentian operasi; 
(e) prosedur evakuasi; 
(f) prosedur tumpahan bahan kimia; 
(g) penggunaan alat bantu pernafasan dan APD lainnya; dan
(h) pencarian dan penyelamatan

9. Bila tidak ada fasilitas medis formal di fasilitas pembangunan atau perbaikan 
kapal, maka harus ada: 

(a) cairan pembasuh mata, pancuran atau alat yang cocok untuk 
merendam atau membilas di daerah yang membutuhkannya segera 
dimana mata atau tubuh pekerja yang mugnkin terpapar bahan-bahan 
korosif yang mungkin menimbulkan cidera; dan 

(b) nomor telepon kedaruratan, atau informasi narahubung lain yang 
ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat.

10. Selain dari paragraf 3-7 di atas, prosedur kedaruratan, pertolongan pertama 
dan pemadaman api, penanganan, penyimpanan dan pemindahan bahan 
kimia, pembuangan dan penanganan limbah kimiawi, pengeluaran bahan 
kimia yang dihasilkan oleh kegiatan kerja, dan alat penampung bahan kimia 
di fasilitas pembangunan atau perbaikan kapal harus dibuat dan berdasarkan 
aturan dalam Bab 14 dari aturan praktik ILO mengenai penggunaan bahan 
kimia di tempat kerja yang aman (1993). Dimana bahan kimia berbahaya 
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disimpan atau diproses sedemikian rumah dan dalam kuantitas yang dapat 
menimbulkan kecelakaan besar di fasilitas pembangunan atau perbaikan 
kapal, maka aturan mengenai rencana tanggap darurat pada Bab 8 dan 
9 Aturan praktik ILO dalam mencegah kecelakaan industrial besar (1991) 
harus berlaku. 

3.5.2. Pertolongan Pertama

1. Pemberi kerja harus bertanggungjawab dalam memastikan pertolongan 
pertama, termasuk aturan mengenai tersedianya personil yang terlatih, 
tersedia. Cara penyediaan fasilitas dan personil pertolongan pertama 
harus diatur dalam undang-undang atau peraturan di tingkat nasional, dan 
dibuat setelah berkonsultasi dengan pihak berwenang yang kompeten di 
bidang kesehatan, dan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling dapat 
mewakili kelompok tersebut. 

2. Sejumlah pekerja di setiap shift harus dilatih pemberian bantuan pertama 
dalam kecelakaan dan informasi narahubung mereka harus dapat diakses. 
Pelatihan ini termasuk penanganan luka terbuka dan resusitasi. Di bidang-
bidang dimana kerja yang dilakukan menimbulkan risiko keracunan karena 
bahan kimia, uap atau asap, gigitan serangga atau bahaya khusus lainnya, 
pelatihan bantuan pertama harus diperluas setelah berkonsultasi dengan 
orang atau organisasi yang memiliki kualifikasi sesuai. 

3. Pelatihan bantuan pertama harus diulangi secara teratur untuk memastikan 
pengetahuan dan keterampilan tidak akan usang atau terlupakan. 

4. Ketika pekerjaan melibatkan risiko tenggelam, asfiksiasi atau tersetrum 
listrik, personil pertolongan pertama harus mahir dalam menggunakan 
teknik resusitasi dan penyelamat nyawa lainnya serta dalam melakukan 
prosedur penyelamatan. 

5. Peralatan penyelamatan dan resusitasi, sebagaimana dibutuhkan, termasuk 
tandu, harus tersedia di fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal atau 
kapal itu sendiri. Semua pekerja harus diberitahu lokasi peralatan ini dan 
prosedur untuk mendapatkan persediaan. 

6. Alat atau kotak P3K, sepatutnya berisi benda-benda yang sudah disyaratkan 
sebelumnya, harus tersedia dan dapat diakses di seluruh tempat kerja, 
termasuk lokasi terpencil, alat-alat pengungkit, kapal, peralatan transport 
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dan apung, dan untuk tim pemeliharaan, dan harus terlindungi dari 
kontaminasi debu, kelembapan, dll. Tempat-tempat penyimpanan ini harus 
diberi tanda yang jelas dan hanya berisi peralatan pertolongan pertama. 

7. Alat atau Kotak P3K harus berisi instruksi yang sederhana dan jelas, 
disimpan di bawah tanggungjawab orang yang bertanggungjawab yang 
memiliki kualifikasi untuk memberikan bantuan pertama dan secara teratur 
diinspeksi dan dijaga agar pasokannya tetap. 

8. Bila sejumlah minimum pekerja seperti yang disyaratkan dipekerjakan 
pada giliran kerja manapun setidaknya ada satu ruang atau pos yang 
dilengkapi dengan pertolongan pertama di bawah tanggungjawab personil 
yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pertolongan pertama atau 
seorang perawat harus tersedia pada tempat yang dapat mudah diakses 
untuk memberikan perawatan cidera minor dan sebagai tempat istirahat 
untuk pekerja yang sangat sakit atau cidera.

9. Kecuali ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang berdekatan dan 
dapat diakses dengan nyaman dari fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal dan ambulans tersedia dan terpelihara setiap saat pada jam kerja, 
harus disediakan lokasi yang nyaman, dilengkapi dengan sejumlah tempat 
tidur, dan peralatan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memberikan 
perawatan awal cidera atau sakit dan dapat digunakan sementara waktu 
oleh orang yang cidera di fasilitas perbaikan dan pembangunan kapal. 

10. Di dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal harus disimpan 
register pertolongan pertama untuk mencatat nama dan jenis kelamin 
orang yang mendapatkan pertolongan pertama dan jenis cidera dan 
perawatan yang didapatkannya. Register hanya dapat diakses oleh orang 
yang berwenang. Register ini dapat diberikan, kecuali informasi rahasia, 
kepada pihak berwenang dan komite keselamatan dan kesehatan untuk 
tujuan analisis insiden dan cidera. 

11. Seseorang yang memegang posisi pengawas harus memiliki sertifikat 
pelatihan pemberian pertolongan pertama yang diakui. Pelatihan 
pertolongan pertama harus disediakan untuk semua pekerja. 
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3.5.3.	 Penyelamatan		

1. Pada saat terjadi cidera atau sakit yang membutuhkan bantuan medis, 
aturan harus dibuat untuk melakukan evakuasi cepat. 

2. Alat transportasi atau komunikasi harus tersedia di lokasi untuk menghubungi 
layanan penyelamatan dalam kondisi darurat. Fungsi pengaturan komunikasi 
harus diperiksa secara periodik. 

3. Semua pekerja harus diberitahu prosedur yang perlu diikuti saat terjadi 
kondisi darurat. Informasi harus diberikan di tempat kerja dan lokasi titik 
temu evakuasi. 

4. Harus tersedia tempat di lokasi untuk beristirahat bagi orang yang sakit 
atau cidera sampai dievakuasi. 

5. Kendaraan harus tersedia untuk transportasi sampai pada satu titik dimana 
ambulans dapat ditemui. 

6. Ketika bantuan profesional tidak tersedia dalam jarak yang wajar, terutama 
di daerah terpencil, perlu dipertimbangkan membuat fasilitas layanan 
kesehatan. 



32

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

4. Manajemen Perubahan 
1. Dampak perubahan internal (misalnya pengaturan kepegawaian atau 

karena proses, prosedur kerja, struktur organisasi atau akuisisi baru) dan 
perubahan eksternal (misalnya karena ada perubahan dalam hukum dan 
peraturan di tingkat nasional, merger organisasional dan pengembangan 
pengetahuan dan teknologi K3) terhadap K3 harus dievaluasi dan langkah-
langkah pencegahan harus dilakukan sebelum perubahan berlaku. 

2. Identifikasi bahaya di tempat kerja dan penilaian risiko harus dilakukan 
sebelum modifikasi terhadap jadwal proyek atau ketika metode kerja, 
material, proses atau mesin baru mulai digunakan/berlaku. 

3. Meskipun apapun yang terjadi dalam pembangunan atau perbaikan kapal 
harus dicakup dalam kendali yang dikembangkan melalui proses manajemen 
risiko, akan ada situasi yang tidak diatur dalam pengaturan itu. Hal ini 
membuat kebutuhan untuk mengembangkan dan menjalankan proses 
untuk mengidentifikasi kerja yang ‘non-rutin’ sifatnya pun mengemuka, atau 
kondisi-kondisi dimana prosedur yang ada dirasa tidak lagi memadai. 

4. Pekerjaan yang tidak rutin itu dapat berupa: 

(a) jenis pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh tim atau di lokasi; 
(b) pekerjaan yang jarang dilakukan;
(c) pekerjaan yang berada di luar kegiatan normal; 
(d) pekerjaan yang tidak memiliki prosedur terdokumentasi atau rencana 

kerja yang aman; 
(e) pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara berbeda dari prosedur 

yang terdokumentasi (termasuk karena mendekati tenggat atau 
kondisi dimana prosedur yang teridentifikasi tidak memadai); dan 

(f) kegiatan ‘rutin’ yang memiliki risiko tertentu dan sebelum dilakukan 
perlu pengawasan 

5. Cara terbaik mengelola risiko pada pekerjaan seperti itu adalah menunda 
operasi yang sedang berjalan sehingga memberi ruang untuk penilaia 
sebelum mulai dilakukan. Hal ini memberi peluang untuk meningkatkan 
pemahaman akan situasi sehingga dapat diperbaiki sebelum mulai berjalan. 
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6. Tanggapan akan identifikasi kerja non-rutin dapat berupa: 

(a) diskusi dengan penyelia; 
(b) kinerja penilaian “on the job” yang memenuhi standard sebelum mulai 

beroperasi;;
(c) melakukan analisis keselamatan kerja yang lebih formal sampai pada 

standard tertentu sebelum mulai beroperasi; 
(d) pengembangan atau revisi prosedur terdokumentasi atau rencana 

kerja aman untuk mencakup pekerjaan; 
(e) melakukan penilaian risiko formal dan mengembangkan pengendalian 

yang tepat; atau 
(f) pelaksanaan ijin sistem kerja (ini untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan ketinggian, atau kerja di ruang yang sempit). 
7. Kapanpun kapal atau peralatan baru mulai digunakan dan metode kerja baru 

dibutuhkan, maka perlu memperhatikan menginformasikan dan melatih 
pekerja terkait dengan implikasi untuk kesehatan dan keselamatan. 

8. Pengaturan untuk mendukung pendekatan ini harus dilakukan sejak awal 
pengembangan dan operasional fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal. Harus diperjelas, dan diterima, bahwa tanggapan terhadap pekerjaan 
non-rutin adalah ‘tidak melakukan apapun’. 
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5. Pelaporan, Pencatatan dan Pemberitahuan cidera 
dan penyakit yang berhubungan dengan kerja, 
kondisi kesehatan yang buruk dan kejadian yang 
berbahaya 

5.1. Aturan-aturan Umum 

1. Dalam membuat, meninjau dan menerapkan sistem pelaporan, pencatatan 
dan pemberitahuan cidera dan penyakit yang berhubungan dengan kerja, 
kesehatan yang buruk dan kejadian yang membahayakan, pihak berwenang 
yang kompeten harus mempertimbangkan Konvensi Tunjangan Cidera 
Ketenagakerjaan, 1964 [ Jadwal I diamandemen pada tahun 1980] (No. 
121), Protokol ILO tahun 2002 untuk Konvensi Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja, 1981, Daftar Rekomendasi mengenai Penyakit akibat Kerja, 2002 
(No.194), Daftar Penyakit akibat kerja ILO (direvisi 2010), dan aturan praktik 
ILO mengenai pencatatan dan pemberitahuan kecelakaan dan penyakit kerja 
(1996). Pihak berwenang yang berkompeten harus melakukan pendekatan 
yang konsisten secara nasional dalam mengumpulkan dan melaporkan data 
statistik mengenai kecelakaan, cidera dan penyakit akibat kerja. 

2. Pelaporan, pencatatan, pemberitahuan dan investigasi cidera dan penyakit 
akibat kerja, kondisi kesehatan yang buruk dan kejadian membahayakan 
merupakan hal yang sangat penting untukpencegahan maupun pemantauan 
reaktif dan harus dilakukan untuk: 

(a) menyediakan informasi andal yang terpilah secara jenis kelamin 
mengenai kecelakaan kerja, kejadian membahayak dan penyakit 
akibat kerja di fasilitas dan tingkat nasional; 

(b) mengidentifikasi permasalahan kesehatan dan keselamatan 
utama untuk perempuan dan laki-laki yang timbul dari kegiatan 
pembangunan dan perbaikan kapal; 

(c) menentukan prioritas aksi;
(d) menggunakan berbagai metode yang efektif dan inklusif dalam 

mennanganai kecelakaan dan penyakit akibat kerja; 
(e) memantau keefektifan tindakan yang dilakukan untuk memastikan 

tingkat keselamatan dan kesehatan sesuai dengan yang diinginkan, 
dan
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(f) memantau perbaikan sepanjang waktu dan mengungkapkan 
perkembangan dan isu-isu baru.

3. Seperti yang diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional atau 
metode lain yang sesuai dengan kondisi dan praktik di tingkat nasional, pihak 
berwenang yang kompeten, berkonsultasi dengan organisasi pengusaha 
dan pekerja yang paling mewakili kelompok tersebut, harus: 

(a) menentukan secara khusus kategori atau jenis cidera dan penyakit 
yang berhubungan kerja, kondisi kesehatan yang buruk dan kejadian 
yang membahayakan yang akan dilaporkan, dicatat dan diberitahukan; 
setidaknya harus terdiri dari: 
(i) semua kecelakaan fatal;
(ii) kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja, 

selain dari kerugian signifikan lainnya; dan 
(iii) semua penyakit akibat kerja; 

(b) membuat dan menerapkan persyaratan dan prosedur yang sama 
untuk pelaporan dan pencatatan di tingkat fasilitas mengenai cidera 
dan penyakit berhubungan dengan kerja, kesehatan yang buruk, 
kejadian membahayakan dan kasus-kasus dugaan penyakit oleh 
pemberi kerja dan pekerja, dokter, layanan kesehatan dan badan 
lainnya, sepatutnya; 

(c) membuat dan menerapkan persyaratan dan prosedur yang sama 
untuk pemberitahuan data terpilah jenis kelamin, dan secara khusus 
mengenai: 
(i) informasi yang akan diberitahukan kepada pihak berwenang 

berkompeten, lembaga asuransi, pengawas ketenagakerjaan, 
layanan kesehatan dan otoritas dan badan lain yang terkait 
langsung; 

(ii) waktu pemberitahuan; dan
(iii) formulir pemberitahuan yang akan digunakan; 

(d) membuat pengaturan yang tepat untuk koordinasi dan kerjsama 
yang diperlukan antara berbagai pihak berwenang di tingkat nasional 
dengan badang-badan dan ketika dua atau lebih perusahaan terlibat 
dalam kegiatan secara bersmaan di tempat kerja; 

(e) membuat pengaturan yang tepat untuk panduan yang akan diberikan 
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kepada pemberi kerja dan pekerja sehingga mereka dapat patuh pada 
kewajiban hukum; dan

(f) menerapkan persyaratn dan prosedur kepada seluruh perempuan 
dan laki-laki pada kegiatan pembangunan dan perbaikan kapal, tanpa 
memandang status pekerjaan atau jenis pekerjaan yang mereka 
lakukan. 

4. Untuk tujuan pencegahan, pencatatan, pemberitahuan dan bila dapat 
diterapkan, kompensasi, daftar penyakit akibat kerja di tingkat nasional 
harus dibuat oleh otoritas yang berwenang berkonsultasi dengan organisasi-
organisasi yang mewakili pemberi kerja dan pekerja, dengan metode yang 
sesuai dengan kondisi dan praktik di tingkat nasional, dan berdasarkan 
tahapan bila diperlukan. Daftar penyakit akibat kerja ini harus: 

(a) mempertimbangkan semua penyakit yang ada dalam Jadwal I 
Konvensi Tunjangan Cidera Ketenagakerjaan, 1964 (No.121) seperti 
yang diamendemen pada tahun 1980; dan 

(b) sedapat mungkin terdiri dari penyakit lain yang terdapat dalam Daftar 
Rekomendasi penyakit akibat kerja, 2002 (no. 194) dan Daftar 
Penyakit Akibat Kerja ILO (revisi 2010) 

5. Sesuai dengan hukum dan peraturan di tingkat nasional, pemberi kerja harus 
memastikan terdapat pengaturan dalam fasilitas yang mampu memenuhi 
persyaratan untuk mencatata dan memberitahukan informasi berhubungan 
dengan:

(a) sistem tunjangan bila terjadi cidera dan penyakit akibat kerjal dan 
(b) sistem pencatatan dan pemberitahuan cidera dan penyakit akibat 

kerja, buruknya kesehatan dan kejadian yang membahayakan. 
6. Para pekerja dan perwakilan mereka di fasilitas harus mendapatkan 

informasi yang tepat dari pemberi kerja mengenai peraturan untuk:

(a) Pencatatan dan pemberitahuan informasi yang dibutuhkan untuk 
tunjangan untuk cidera dan penyakit akibat kerja; dan

(b) pelaporan, pencatatan dan pemberitahuan mengenai cidera dan 
penyakit yang berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang 
buruk dan kejadian yang membahayakan. 
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5.2. Pelaporan di tingkat fasilitas 

1. Pemberi kerja, setelah berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka 
di perusahaan harus membuat pengaturan yang sesuai dengan hukum atau 
peraturan di tingkat nasional yang memungkinkan semua pekerja di lokasi 
patuh dengan kewajiban untuk melaporkan: 

(a) dengan segera pada penyelia langsung situasi apapun yang 
menurut mereka mengancam hidup atau kesehatan meskipun tidak 
menimbulkan kerugian bagi mereka; dan 

(b) cidera kerja apapun, dugaan kasus cidera dan penyakit akibat kerja, 
kondisi kerja yang buruk dan kejadian berbahaya sebagaimana 
mestinya. 

5.3. Pencatatan di tingkat fasilitas 

1. Pemberi kerja harus memastikan catatan mengenai cidera dan penyakit yang 
berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang buruk serta kejadian 
yang membahayakan tersedia dan dapat diambil pada waktu-waktu yang 
wajar. Catatan ini harus disimpan sesuai dengan hukum dan peraturan 
nasional, bila ada, dan harus memasukkan juga para pekerja kontraktor dan 
subkontraktor di lokasi. Bila tidak ada hukum maupun peraturan nasional 
yang mengatur mengenai pencatatan di fasilitas, panduan harus dibuat dari 
aturan ini, maupun instrumen-instrumen lain yang diakui di tingkat nasional 
dan internasional. 

2. Pada kasus dimana lebih dari satu orang pekerja yang cidera pada 
kecelakaan kerja tunggal, catatan untuk setiap pekerja yang cidera harus 
dibuat. 

3. Laporan asuransi kompensasi dan laporan kecelakaan pekerja harus 
diserahkan agar pemberitahuan dapat diterima sebagai catatan bila berisi 
fakta yang dibutuhkan untuk mencatat atau dilengkapi dengan sepatutnya. 

4. Untuk tujuan inspeksi dan sebagai informasi bagi perwakilan pekerja dan 
layanan kesehatan, pemberi kerja harus menyiapkan catatan terpilah 
berdasarkan jenis kelamin dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak 
berwenang yang berkompeten. 

5. Pekerja dalam menjalankan pekerjaan mereka harus bekerjasama 
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dengan pemberi kerja dalam menjalankan pengaturan tersebut di 
fasilitas untuk pencatatan dan pemberitahuan cidera dan penyakit yang 
berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang buruk dan kejadian 
yang membahayakan. 

6. Pemberi kerja harus memberikan infromasi yang tepat kepada pekerja dan 
perwakilan mereka menyangkut: 

(a) pengaturan untuk pencatatan; dan 
(b) orang (-orang) yang berkompeten yang telah ditunjuk oleh pemberi 

kerja untuk menerima dan mencatat informasi mengenai cidera dan 
penyakit berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang buruk 
dan kejadian yang membahayakan.

7. Pemberi kerja harus memberikan informasi yang tepat kepada para 
pekerja dan perwakilan mereka mengenai semua cidera dan penyakit yang 
berhubungan dengan kerja, kondisi kesehatan yang buruk dan kejadian yang 
membahayakan di fasilitas, maupun kecelakaan yang terjadi di perjalanan 
sehingga dapat membantu pekerja dan pemberi kerja mengurangi risiko 
paparan terhadap kejadian serupa. 

5.4. Pemberitahuan cidera berhubungan dengan kerja 

1. Semua kejadian kecelakaan kerja yang fatal dan serius harus diberitahukan 
kepada keluarga kandung dari korban kecelakaan, yang harus diberitahukan 
sesegera mungkin, dan seperti yang juga disyaratkan oleh hukum atau 
peraturan di tingkat nasional, kepada pihak berwenang yang berkompeten, 
pengawasan ketenagakerjaan, lembaga asuransi yang tepat atau badan 
lainnya: 

(a) segera setelah pelaporan kecelakaan kerja yang mengakibatkan 
hilangnya nyawa; dan 

(b) dalam waktu yang ditentukan sebelum kejadian kecelakaan kerja 
lainnya.

2. Pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, 
dan dalam bentuk dan formulir yang sudah ditentukan dalam peraturan, 
misalnya: 

(a) laporan kecelakaan untuk pengawas ketenagakerjaan; 
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(b) laporan kompensasi untuk perusahaan asuransi; 
(c) laporan untuk badan yang menghasilkan data statistik; atau 
(d) formulir tunggal berisi semua data terpilah berdasarkan jenis kelamin 

untuk semua badan; 
3. Dengan tujuan memenuhi persyaratan dari pengawas ketenagakerjaan, 

lembaga asuransi dan badan yang menghasilkan data statistik, formulir 
yang disyaratkan baik dalam bentuk spesifik atau tunggal setidaknya berisi 
informasi berikut: 

(a) fasilitas dan pemberi kerja;
(b) orang yang cidera (nama, alamat, jenis kelamin, usia; status pekerjaan; 

jabatan);
(c) jenis, sifat dan lokasi cidera; dan 
(d) kecelakaan dan urutannya (lokasi geografis tempat kecelakaan, 

tanggal dan waktu, tindakan yang mengakibatkan cidera, jenis 
kecelakaan). 

4. Hukum atau peraturan di tingkat nasional harus memberikan spesifikasi 
informasi yang penting untuk kecelakaan lalu lintas dan informasi lain yang 
lebih rinci bila ada. 

5.5. Pemberitahuan Penyakit akibat kerja 

1. Hukum atau peraturan di tingkat nasional harus menguraikan secara spesifik 
tentang informasi yang terdapat dalam pemberitahuan penyakit akibat 
bekerja, sekurangnya terdiri dari:  

(a) fasilitas dan pemberi kerja;
(b) orang yang terpengaruhi penyakit akibat kerja (nama, jenis kelamin, 

status pekerjaan, jabatan saat penyakit didiagnosis, riwayat kerja); 
dan 

(c) penyakit akibat kerja (nama, sifat, bahan berbahaya, proses maupun 
paparan, uraian pekerjaan, lamanya paparan, tanggal diagnosis) 
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6. Organisasi Kesehatan dan Keselamatan

6.1. Layanan Kesehatan Kerja 

1. Sesuai dengan Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No.161) dan 
Rekomendasi Layanan Kesehatan, 1985 (No.171), pihak berwenang yang 
berkompeten harus membuat pengaturan mengenai pengadaan layanan 
kesehatan kerja: 

(a) melalui hukum atau peraturan;
(b) melalui perjanjian bersama atau seperti yang disepakati oleh pekerja 

dan pemberi kerja yang bersangkutan; atau 
(c) dengan cara lain yang disetujui oleh pihak berwenang yang 

berkompeten setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili 
pekerja dan pemberi kerja terkait; 

2. Layanan kesehatan kerja dapat diberikan sebagai layanan untuk fasilitas 
tunggal atau sebagai layanan bersama untuk sejumlah fasilitas sepatutnya, 
dan melalui: 

(a) fasilitas atau kelompok fasilitas yang berkaitan; 
(b) otoritas publik atau layanan resmi; atau 
(c) lembaga jaminan sosial atau badan-badan lain yang diberikan 

wewenang oleh otoritas yang berkompeten. 
3. Pemberi kerja, berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilannya, harus 

membuat pengaturan, atau akses layanan kesehatan kerja yang fungsi 
dasar, tujuan dan operasional pada tempat itu adalah untuk tujuan 
pencegahaan dan membantu pemberi kerja, terutama terkait dengan: 

(a) identifikasi dan penilaian risiko berkaitan dengan bahaya kesehatan 
di tempat kerja; 

(b) surveilans faktor-faktor lingkungan kerja (lihat Lampiran II) dan praktik-
praktik kerja yang dapat memengaruhi kesehatan pekerja, termasuk 
instalasi kebersihan, kantin dan perumahan, dimana fasilitas-fasilitas 
yang disediakan oleh pemberi kerja; 

(c) Saran mengenai perencanaan dan pengaturan kerja, termasuk 
rancangan tempat kerja, fleksibilitas waktu kerja, pada pilihan, 
pemeliharaan dan kondisi mesin dan peralatan lain, dan untuk bahan-
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bahan yang digunakan pada pekerjaan; 
(d) keterlibatan dalam pengembangan program untuk perbaikan praktik-

praktik kerja, maupun pengujian dan evaluasi aspek-aspek kesehatan 
peralatan baru; 

(e) Saran mengenai  kesehatan, keselamatan dan kebersihan dan 
mengenai ergonomik dan alat pelindung diri dan bersama yang telah 
disesuaikan untuk laki-laki dan perempuan; 

(f) surveilans kesehatan pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan 
(lihat Lampiran I); 

(g) Penyesuaian kerja bagi para pekerja;
(h) kontribusi pada tindakan rehabilitasi vokasional; 
(i) kerjasama dalam memberikan informasi, pelatihan dan pendidikan 

dalam bidang K3, kebersihan dan ergonomik; 
(j) pengaturan pertolongan pertama dan perawatan kedaruratan; dan 
(k) keterlibatan dalam analisis insiden, kecelakaan dan penyakit akibat 

kerja. 
4. Terdapat berbagai bahaya kesehatan dalam pekerjaan pembangunan dan 

perbaikan kapal dan harus dilakukan berbagai upaya untuk mendorong 
kesadaran akan fakta ini dan perlunya menjaga kesehatan. 

5. Semua pekerja harus tercakup dalam surveilans kesehatan yang harus 
diberikan sejalan dengan panduan teknis dan etika pagi surveilans 
kesehatan pekerja ILO (1998) dan seperti yang diatur dalam hukum dan 
peraturan nasional. Panduan-panduan ini membutuhkan pengaturan, 
terutama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan ini (lihat Lampiran 
I): 

(a) penyelenggaraan surveilans kesehatan pekerja di berbagai tataran; 
(b) penilaian dan pengumpulan, analisis dan evaluasi informasi 

kesehatan; 
(c) pemeriksaan kesehatan pra-penugasan, rutin dan pasca penugasan; 

dan 
(d) penggunaan hasil dan catatan surveilans kesehatan pekerja. 

6. Surveilans lingkungan kerja dan perencanaan kewaspadaan kesehatan dan 
keselamatan harus dilakukan sejalan dengan persyaratan dalam Lampiran 
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II panduan ini dan seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan di tingkat 
nasional. 

6.2. Petugas Keselamatan dan kesehatan (Petugas K3)

1. Pada setiap fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal, pemberi kerja 
harus menunjuk (a) petugas(-petugas) kesehatan dan keselamatan untuk 
bertanggungjawab pada semua hal yang berkaitan dengan keselamatan 
dan kebersihan pada proyek ini. 

2. Semua petugas keselamatan dan kesehatan harus memiliki kualifikasi dan 
pelatihan untuk melakukan pekerjaan ini. 

3. Pada semua fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal dimana sejumlah 
pekerja, seperti yang diatur dalam peraturan atau hukum nasional, 
dipekerjakan, petugas keselamatan dan kesehatan harus dipekerjakan 
purna waktu untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan 
dan keselamatan. 

4. Petugas kesehatan dan keselamatan harus membantu manajemen dalam 
pencegahan kecelakaan dan penyakit kerja, dan terutama harus: 

(a) menyarankan kepada manajemen dan orang lain yang bertanggung-
jawab untuk K3, terutama mengenai: 
(i) perencanaan dan instalasi pabrik, dan mengenai fasilitas 

kebersihan dan kesejahteraan; 
(ii) pembelian peralatan kerja dan pemberlakuan proses kerja; 
(iii) Pemilihan APD; 
(iv) penyelenggaraan lokakarya, metode kerja dan lingkungan kerja; 

dan 
(v) pengukuran oksigen pada tempat yang sempit setiap harinya 

maupun tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan seperti 
yang diatur dalam Bab 7 dalam aturan ini.

(b) melakukan pengawasan/inspeksi keselamatan yang tepat pada 
tempat kerja dan alat-alat teknis, terutama sebelum digunakan, dan 
terhadap proses sebelum mulai berlaku; 

(c) Melakukan tindakan-tindakan surveilans K3, dan untuk tujuan itu: 
(i) secara teratur mengunjungi tempat kerja dan melaporkan 
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kekurangan/kelainan kepada pemberi kerja atau pada orang 
lain yang bertanggungjawab mengenai K3, dan mengusulkan 
tindakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut; 

(ii) mengamati apakah APD digunakan; 
(iii) menyelidiki penyebab kecelakan dan membuat laporan mengenai 

penyebab dan kondisi kecelakaan yang menyebabkan kerugian 
waktu, kecelakaan kecil dan kejadian yang membahayakan, 
statistik yang dihasilkan harus sedemikian rupa sehingga dapat 
diperbandingkan dengan fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal lainnya; 

(iv) mengumpulkan dan mengevaluasi hasil penyelidikan dan 
mengusulkan kepada manajemen berbagai tindakan untuk 
mencegah timbulnya serta pengulangan kecelakaan itu; 

(v) melakukan surveilans mengenai pelaksanaan tindakan 
pencegahan kecelakaan tertentu; dan 

(vi) memastikan bahwa peraturan, instruksi resmi dan instrumen-
instrumen lain yang diakui secara nasional dan internasional yang 
berhubungan dengan keselamatan dan kebersihan dipatuhi; 

(d) membantu para pekerja sehingga dapat patuh pada persyaratan K3, 
dan terutama memberikan instruksi mereka mengenai bahaya akibat 
kerja yang mungkin terjadi pada mereka dan mengenai peralatan dan 
tindakan untuk mencegah bahaya-bahaya ini, dan bekerjasama serta 
terlibat dalam pelatihan pekerja pertolongan pertama secara periodik; 

 (e) bila perlu mencegah kondisi bahya, melaporkan kepada layanan 
kesehatan kerja resmi kondisi-kondisi yang tidak memuaskan dalam 
hal kesehatan dan keselamatan yang tidak dapat dipenuhi oleh 
pemberi kerja dalam waktu yang wajar; dan 

(f) bekerja erat dengan anggota komite keselamatan dan kesehatan dan 
perwakilan keselamatan pekerja, dan memberitahu mereka semua 
kejadian penting dan usulan yang disampaikan. 

6.3. Komite Keselamatan dan Kesehatan

1. Pemberi kerja harus membuat komite keselamatan dan kesehatan yang 
terdiri ari perwakilan pekerja dan manajemen atau melakukan pengaturan 
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yang sesuai dengan hukum dan peraturan nasional untuk pekerja yang 
terlibat dalam memastikan kondisi kerja yang aman. 

2. Pemberi kerja harus menyediakan fasilitas, pelatihan dan bantuan yang 
diperlukan oleh komite keselamatan dan kesehatan agar dapat menjalankan 
fungsi mereka termasuk semua informasi kesehatan dan keselamatan yang 
diperlukan oleh perwakilan komite. 

3. Pemberi kerja harus memberitahu komite keselamatan dan kesehatan: 

(a) sesegera mungkin, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau 
kejadian membahayakan pada fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal; dan 

(b) inspeksi atau investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang yang 
berkompeten pada fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal 
dimana pemberi kerja telah menerima pemberitahuan sebelumnya 

4. Hukum atau peraturan nasional harus secara khusus menguraikan 
wewenang dan fungsi komite kesehatan dan keselamatan. 

6.4. Perwakilan keselamatan dan kesehatan Pekerja 

1. Para pekerja memiliki hak untuk secara bersama-sama memiliki perwakilan 
keselamatan dan kesehatan. 

2. Perwakilan keselamatan dan kesehatan memiliki hak-hak berikut: 

(a) mewakili pekerja untuk semua hal yang berkaitan dengan keselamatan 
dan kesehatan pda fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal; 

(b) ikut serta dalam inspeksi dan penyelidikan yang dilakukan oleh 
pemberi kerja dan pihak berwenang yang berkompeten di tempat kerja 
dan memantau serta menyelidiki permasalahan-permasalahan K3; 

(c) dapat meminta bantuan penasihat dan ahli-ahli yang independen; 
(d) berkonsultasi dengan pemberi kerja mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan K3, termasuk kebijakan dan prosedur; 
(e) berkonsultasi dengan pihak berwenang yang berkompeten; dan 
(f) menerima pemberitahuan akan kecelakaan dan kejadian yang 

berbahaya, yang terkait dengan bidang yang menjadi dasar dari 
pemilihan mereka. 
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3. Perwakilan keselamatan dan kesehatan dan para pekerja berhak 
menjalankan hak mereka tanpa diskriminasi atau pembalasan dendam. 

4. Perwakilan kesehatan dan keselamatan pekerja harus menerima pelatihan 
yang memadai mengenai semua aspek kerja K3 saat jam kerja yang 
berbayar. 
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7. Tindakan Pencegahan dan Perlindungan

7.1. Aturan-aturan Umum 

1. Semua tindakan pencegahan harus dilakukan untuk: 

(a) memastikan agar semua tempat kerja aman melalui penghapusan 
atau pengendalian bahaya untuk mengurangi risiko kesehatan dan 
keselamatan yang dialami pekerja; dan 

(b) melindungi orang yang hadir, atau berada dekat fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal dari semua risiko yang mungkin muncul di lokasi 
atau operasional pembangunan dan perbaikan kapal terkait. 

7.2. Berbagai cara untuk mengakses dan keluar 

1. Berbagai cara untuk mengakses dan keluar yang memadai dan aman harus 
disediakan untuk semua tempat kerja saat operasional pembangunan 
dan perbaikan kapal baik di pantai maupun lepas pantai. Alat-alat untuk 
mengakses dan keluar harus dijaga agar tetap dalam kondisi yang aman. 

2. Untuk mengakses kapal : 

(a) bila dimungkinkan, tangga akomodasi kapal, jalan setapak, menara 
layanan, lift konstruksi atau alat serupa; 

(b) di kasus yang lain, tangga portabel, tangga permanen, atau bila 
diperlukan tangga dengan pijakan atau peralatan serupa; atau 

(c) lifting cages yang disetujui.
3. Ketika menggunakan tangga portabel digunakan sebagai cara masuk ke 

bagian-bagian yang sedang dibuat atau dilengkapi, maka tangga harus 
dilengkapi dengan pegangan tangan dan tambahan pegangan di bagian 
tengah bila tingginya lebih dari 1 m. Tangga portabel harus punya platform. 

4. Cara-cara mengakses kapal harus: 

(a) dijaga agar bebas dari hambatan; 
(b) terlindungi dari benda yang jatuh bila melewati bagian bawah tempat 

kerja; dan
(c) sejauh dapat diterapkan, dipasang sehingga tidak ada beban yang 

melewatinya. Pada kondisi apapun tidak boleh ada beban yang 
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melintasi alat akses ketika pekerja sedang berada di tempat tersebut. 
5. Pintu, bukaan atau berbagai cara untuk mengakses tempat penyimpanan, 

geladak kapal atau ruang antar geladak harus dilengkapi dengan pagar 
pengaman. Bila tidak memungkinkan untuk menyediakan tangga permanen, 
tangga logam atau yang terbuat dari kayu harus disediakan. Semua tangga 
harus aman sebelum digunakan. Penggunaannya harus sesuai dengan 
Bagian 7.11 dari aturan ini. 

7.3. Pencegahan Akses yang dilarang

1. Semua pengunjung tidak boleh mengakses fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal kecuali didampingi oleh atau diberikan ijin oleh orang 
yang bertanggungjawab dan kompeten, dan menggunakan APD yang tepat 
dan diberitahukan mengenai prosedur kedaruratan dan semua risiko yang 
mungkin mereka hadapi. 

2. Pengaturan yang tepat menyangkut akses oleh perwakilan pekerja harus 
dibuat sesuai dengan aturan dalam hukum dan peraturan nasional atau 
perjanjian bersama.

7.4. Jalan, dermaga, halaman dan tempat lainnya 

1. Jalan, dermaga, halaman dan tempat-tempat lain dimana orang maupun 
kendaraan bergerak atau disimpan harus dibuat dan dipelihara sedemikian 
rupa sehingga aman untuk lalu lintas benda yang harus diangkut. 

2. Sedapat mungkin lalu lintas kendaraan harus terpisah secara fisik dari lalu 
lintas pejalan kaki atau sepeda

3. Halaman dan tempat lain yang dikelilingi pagar harus memiliki gerbang 
terpisah untuk pejalan kaki dan kendaraan. 

4. Gudang dan bengkel harus memiliki pintu terpisah untuk pejalan kaki dan 
kendaraan atau cara-cara pemisahan efektif lainnya. 

5. Jalur lalu lalang khusus pejalan kaki dan pesepeda harus dibuat dan 
ditandai untuk memisahkan mereka dari lalu lintas kendaraan atau area 
operasional crane. Ini harus dilakukan dengan memberikan pembatas fisik, 
tempat penyeberangan orang dan rambu berhenti, dan mengecat garis-garis 
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kuning di lantai fasilitas dan di atas geladak kapal yang sedang dibangun 
atau diperbaiki. 

6. Tempat pelintasan berbahaya dimana transportasi alat berat dilakukan 
harus terlindungi oleh rambu atau gerbang otomatis, bila memungkinkan, 
atau dijaga oleh penjaga. Batasan kecepatan harus ditentukan untuk truk 
forklift atau lalu lintas alat berat lainnya, dan seluruh pengendara harus 
terlatih. 

7. Waktu pengantaran dan/atau periode tidak ada kendaraan harus 
dijadwalkan untuk menghindari atau mengurangi interaksi antara pejalan 
kaki dan kendaraan. 

7.5. Pengangkutan pekerja di air 

1. Kapal kecil yang digunakan untuk mengangkut pekerja di air harus 
memenuhi persyaratan dari pihak berwenang yang kompeten. Terutama: 

(a) kapal-kapal harus memiliki tim pegawai yang kompeten;
(b) jumlah maksimal orang yang diangkut tidak boleh lebih besar dari 

yang diperkenankan oleh aturan keselamatan, dan jumlah ini harus 
ditunjukkan pada ruang yang dapat terlihat; 

(c) harus disediakan sejumlah alat pemadam kebakaran dan penyelamat, 
dan diletakkan serta dipelihara dengan tepat; dan 

(d) kapal kecil pengangkut orang harus memiliki sertifikat yang masih 
berlaku yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang kompeten. 

2. Pekerja harus masuk dan keluar hanya pada tempat yang sesuai dan aman. 
Ponton dan tempat berlabuh harus disediakan dengan tonggak penambat 
kapal atau cleats yang kuat dan aman dimana kapal dapat berlabuh. Harus 
juga tersedia alat penyelamat yang cukup memadai.  

3. Rakit untuk pekerjaan di air harus: 

(a) cukup stabil, kuat dan dibuat untuk tujuan penggunaannya; 
(b) kapasitas dan daya apungnya harus ditampilkan; 
(c) harus tertambat atau terjangkar dengan aman; 
(d) memiliki alat penyelamat yang sesuai; dan 
(e) tidak kelebihan beban. 
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4. Bila perancah jembatan digunakan pada rakit, maka perlu waspada dalam 
mencegah agar perancah atau rakit tidak terbalik.

7.6. Berbagai jenis pengangkutan orang 

1. Sebelum menggunakan berbagai jenis alat pengangkut orang misalnya bis 
dan pesawat untuk memindahkan pekerja dari dan ke fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal, atau menggunakan helikopter untuk memindahkan 
pekerja dari dan ke kapal yang membutuhkan perbaikan, berikut ini adalah 
hal-hal yang perlu dipertimbangkan: 

(a) apakah pemindahan tersebut benar-benar diperlukan; 
(b) apakah dapat digunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan 

tujuan yang sama (misalnya, memberikan akomodasi bagi para 
pekerja yang lebih dekat dengan lokasi); 

(c) moda transportasi teraman tersedia (misalnya, apakah 
penghematan waktu yang dijadikan alasan menggunakan rute 
penerbangan yang terkenal berbahaya sepadan, bila dibandingkan 
dengan pengangkutan menggunakan jalan atau cara-cara yang 
aman lainnya); 

(d) mengurangi paparan dengan memindahkan jumlah orang yang lebih 
sedikit, atau menggunakan berbagai jenis kendaraan (misalnya 
memindahkan personil penting dengan beberapa kali penebaran, 
atau menggunakan bis yang berjumlah kecil dan lebih sering); dan 

(e) apakah cuaca aman untuk pemindahan terutama bila melakukan 
perjalanan dengan helikopter.

2. Alat pengangkut orang dalam jumlah banyak harus mengikuti persyaratan 
yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang kompeten. Harus dilengkapi 
dengan sabuk pengaman untuk para pengendara atau pilot dan penumpang, 
dan penggunaan sabuk pengaman ini harus dipastikan. 

3. Untuk pesawat terbang, semua pekerja harus diberikan briefing keselamatan 
pra penerbangan. 

4. Para pekerja hanya boleh mendekati helikopter bila telah mendapatkan 
persetujuan pilot untuk melakukannya. Ketika mendekati atau meninggalkan 
helikopter yang baling-balingnya sedang dalam keadaan berputar, semua 
pekerja harus berada dalam jarak pandang pilot, dalam posisi meringkuk 
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dan menghindari bagian belakang helikoptr. Siapapun yang masuk ke dalam 
helikopter harus mendapatkan pelatihan yang memadai, mengenakan 
pakaian pengaman dan tidak boleh ada benda yang longgar di dalam 
helikopter. 

5. Usia dan kondisi mesin serta integritas desain dari kendaraan pengangkut 
banyak orang harus dinilai oleh orang yang berkompeten untuk memastikan 
alat transportasi itu laik guna. Inspeksi dan pemeliharaan pengendalian kritis 
harus dilakukan secara teratur (misalnya terhadap sistem pengereman dan 
kemudi). 

6. Penyedia layanan transportasi yang digunakan haruslah yang memiliki 
reputasi baik dan memiliki ijin, perijinan dan kinerja mereka harus diperiksa 
secara teratur. 

7. Operator dari alat angkutan banyak orang (pengemudi, pilot) harus memiliki 
ijin dan memiliki tingkat kompetensi yang dapat diterima (kualifikasi, 
keterampilan dan pengalaman), dan ijin serta kinerja mereka harus diperiksa 
secara teratur. 

7.7. Pemanasan, Pendinginan dan Ventilasi 

7.7.1. Pemanasan dan Pendinginan

1. Dalam mencegah bahaya atau menjaga kesehatan dan memberikan rasa 
nyaman, tempat kerja di dalam ruangan dan tempat tertutup harus: 

(a) cukup mendapatkan pemanasan saat cuaca dingin; dan 
(b) cuku didinginkan dengan ventilasi pada cuaca panas. 

7.7.2. Ventilasi

1. Ketika ventilasi alami tidak memastikan kondisi yang aman dan sehat 
terkait dengan suhu dan komposisi atmosfir, maka ventilasi artifisial harus 
disediakan. 

2. Bila diperlukan, untuk mencegah bahaya, ventilasi pembuangan setempat 
harus disediakan di tempat-tempat dimana debu, gas, uap air, embun atau 
asap terbentuk. 

3. Bila tidak dapat dimungkinkan memasang ventilasi di tempat kerja dengan 
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cukup, untuk memastikan kondisi keselamatan dan kesehatan, para pekerja 
harus diberikan alat bantu pernafasan (respirator) yang memadai. Sesuai 
dengan Bagian 7.9, bila ada kemungkinan akumulasi udara yang tidak aman, 
misalnya di tempat tertutup yang sempit, kadar oksigen harus diperiksa, 
dan juga mendeteksi bahan berbahaya yang mudah terbakar, meledak atau 
beracun dan harus dipastikan area tersebut aman sebelum orang boleh 
masuk. 

4. Udara yang terkompresi tidak boleh digunakan untuk tujuan ventilasi 
kecuali dipasok oleh unit yang dibolehkan untuk mengalirkan udara yang 
aman untuk dihirup dan udara itu telah dibersihkan, suhu dikendalikan dan 
tekanan diatur sampai pada tingkatan yang aman. 

5. Oksigen tidak boleh digunakan untuk ventilasi. 

6. Udara yang tercemar atau berbau busuk harus dikeluarkan sehingga tidak 
menimbulkan risiko kebakaran, ledakan atau sakit. 

7.8. Penatagrahaan 

1. Program penatagrahan yang memadai harus dibuat dan secara berkelanjutan 
dilaksanakan di setiap fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal dan pada 
setiap kapal yang sedang dibangun atau diperbaiki. Di dalamnya harus 
termasuk aturan untuk: 

(a) penyimpanan bahan dan alat yang tepat; dan 
(b) pembuangan, pada interval tertentu, sisa-sisa, sampah dan 

reruntuhan.
2. Bahan-bahan lepasan yang tidak perlu digunakan segera tidak harus 

ditempatkan atau dibiarkan bertumpuk di lokasi karena dapat menghalangi 
jalur akses masuk dan keluar dari tempat kerja dan jalur jalan. 

3. Tempat kerja dan lorong yang licin karena minyak atau penyebab lain harus 
dibersihkan atau ditaburi dengan pasir, bubuk gergaji, abu atau sejenisnya.

4. Alat-alat, baut, mur dan benda-benda lain tidak boleh dibiarkan bergeletakan 
karena akan menyebabkan bahaya tersandung. 

5. Rongsokan, sampah, sisa-sia dan kotoran tidak boleh dibiarkan menumpuk 
di tempat kerja atau pada lorong. 

6. Kotoran, sampah dan benda-benda yang tidak memenuhi syarat tidak 
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boleh dibuang di atas kapal dan harus dikeluarkan dengan cara yang 
berkelanjutan secara lingkungan sesuai dengan instrumen yang diakui 
secara internasional. 

7.9. Udara yang berbahaya dan ruang-ruang tertutup 

1. Ketika pekerja harus memasuki daerah dimana terdapat bahan-bahan 
beracun atau berbahaya, atau pernah berada di sana, atau mungkin ada 
defisiensi oksigen atau udara yang mudah terbakar, tindakan-tindakan yang 
tepat harus dilakukan untuk menjaga dari marabahaya. 

2. Terkait dengan udara yang berbahaya, tindakan yang harus diambil 
harus diatur oleh pihak berwenang yang berkompeten sejalan dengan 
rekomendasi IMO untuk masuk ke dalam ruang tertutup di atas kapal 
(Lampiran 5 dari Resolusi IMO A.962 (23)) dan harus termasuk ijin dari 
personil yang kompeten, atau sesuai dengan sistem lain yang mengatur 
tentang kemungkinan masuk ke daerah yang memiliki udara berbahaya, 
setelah memenuhi prosedur khusus. 

3. Ruang tertutup harus memiliki tanda-tanda yang mencegah masuknya 
personil yang tidak berkepentingan secara tidak sengaja. 

4. Di dalam ruang atau daerah tertutup, tidak boleh ada lampu atau api 
tanpa pelindung atau pekerjaan yang melibatkan panas kecuali kadar gas 
yang mudah terbakar atau meledak jauh lebih rendah dari kandungan 
yang disebutkan dalam peraturan nasional, dan telah diuji dan dinyatakan 
aman oleh personil yang berkompeten. Alat-alat dan pencahayaan yang 
digunakan dalam ruang atau area yang tertutup seperti itu hanyalah yang 
tahan terhadap ledakan, untuk inspeksi awal, pembersihan atau pekerjaan 
lain yang harus dilakukan untuk mengamankan area tersebut. Gas yang 
digunakan harus dikeluarkan dari ruangan saat akhir giliran kerja. 

5. Ketika pekerja berada di dalam ruang tertutup:

(a) fasilitas dan peralatan yang memadai, termasuk alat bantu 
pernafasan, alat pertolongan pertama, alat resusitasi dan oksigen 
harus tersedia untuk tujuan penyelamatan; 

(b) petugas yang terlatih harus ditempatkan di maupun dekat dengan 
pintu dan tidak boleh melakukan tugas lainnya; 

(c) alat komunikasi antara pekerja dan petugas harus tetap terjaga; dan 
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(d) harus tersedia alat-alat yang memungkinkan petugas untuk melakukan 
penyelamatan dari ruang tertutup tanpa perlu masuk ke dalam 
ruangan. 

7.10. Perancah 

7.10.1. Umum 

1. Ketika ada pekerjaan yang tidak aman bila dilakukan di atau dari darat, atau 
dari bagian kapal ataupun struktur permanen lainnya, perancah yang aman 
dan sesuai, atau pengaturan lain yang aman dan cocok, harus disediakan 
dan dipelihara. 

2. Pihak berwenang yang kompeten harus membuat dan menegakkan undang-
undang dan peraturan dan instrumen lain yang diakui secara nasional dan 
internasional yang mencakup peraturan teknis mengenai desain, konstruksi, 
ereksi, penggunaan, pemeliharaan, pembongkaran dan inspeksi dari 
berbagai jenis perancah dan tangga yang digunakan. 

3. Perancah harus dilengkapi dengan cara akses yang aman, misalnya lorong, 

4. Scaffolds should be provided with safe means of access, such as gangways, 
tangga atau tangga permanen. Tangga harus diamankan sehingga tidak 
akan goyah dari gerakan yang tidak sengaja. 

5. Setiap perancah dan bagian-bagiannya harus: 

(a) dirancang sehingga dapat mencegah bahaya bagi pekerja dan 
keruntuhan atau pemindahan tidak sengaja bila digunakan dengan 
tepat; 

(b) dirancang sehingga pagar pengaman dan alat-alat pelindung lain, 
platform, putlogs, rakers, transoms, tangga semi permanen, tangga 
permanen atau ramp dapat dipasang; dan 

(b) memiliki ukuran dan kekuatan yang memadai sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan penggunaan dan dijaga dalam kondisi yang 
tepat. 

Perancah dengan ketinggian di atas yang diatur dalam peraturan nasional 
tidak boleh didirikan, diubah atau dibongkar kecuali dengan pengawasan 
dari personil yang berwenang, dan ditugaskan dengan benar. 
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7.10.2.	 Bahan-bahan

1. Bahan yang cukup sesuai dan kuat harus tersedia dan digunakan dalam 
konstruksi perancah. 

2. Bahan yang digunakan dalam konstruksi perancah harus disimpan dengan 
kondisi yang baik dan terpisah dari bahan lain yang tidak cocok untuk 
perancah. 

3. Semua tabung, sekrup dan perlengkapan yang digunakan perancah tabung 
dari logam harus sesuai dengan standard dan jenis yang disetujui oleh pihak 
berwenang yang berkompeten atau badan yang mengeluarkan seritfikasi. 
Semua sekrup dan perlengkapan tidak boleh rusak dan mengalami distorsi, 
dan harus tetap bersih dan dalam kondisi yang siap digunakan. 

4. Sekrup tidak boleh mengakibatkan perubahan bentuk tabung. Sekrup harus 
dibuat dari bahan catut baja atau yang setara. 

5. Tabung tidak boleh ada retakan, pecah dan karat berlebihan dan mencolok 
mata, dan bagian ujung tabung harus dipotong pada sumbu aksis. 

6. Tidak boleh ada tali yang rusak, baik karena bersentuhan langsung dengan 
asam atau bahan korosif atau lainnya, yang digunakan pada perancah. 

7.10.3. Desain dan Konstruksi 

1. Perancah harus dirancang untuk beban maksimal dan dengan faktor 
pengaman setidaknya empat, atau seperti yang dianjurkan oleh pihak 
berwenang yang kompeten. 

2. Perancah harus diberi penguat yang memadai. 

3. Perancang yang tidak dirancang untuk digunakan terpisah harus terhubung 
cukup kuat pada kapal dengan jarak vertikal dan horisontal yang memadai. 

4. Jangkar dibutuhkan bila perancah lebih tinggi dari 10 m. 

5. Perancah tidak boleh diperpanjang sampai lebih dari jangkar tertinggi karena 
akan membahayakan stabilitas dan kekuatannya. 

6. Semua perancah dan perlangkapan yang digunakan sebagai pendukung 
platform kerja harus dibuat dengan konstruksi yang kuat, bagian kakinya 
kuat, dan memiliki penopang dan penguat untuk menjaga stabilitasnya. 

7. Pipa drain, anak tangga atau bahan lain yang tidak cocok tidak boleh 
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digunakan untuk pembangunan atau menopang perancah. 

8. Bila diperlukan untuk mencegah bahaya benda yang terjatuh, platform kerja, 
lorong dan tangga perancah harus dilengkapi penutup di bagian atap yang 
memiliki kekuatan dan dimensi yang cukup. 

9. Paku harus ditancapkan seutuhnya, dan tidak setengah kemudian 
dibengkokkan, dan tidak boleh mudah untuk ditarik. 

10. Perancah logam tidak boleh didirikan dengan jarak kurang dari 5 m dari 
jalur transmisi listrik kecuali sesuai dengan jarak aman yang diatur oleh 
pihak berwenang yang kompeten atau di bawah jalur transmisi listrik atau 
peralatan sudah tidak lagi berfungsi kelistrikannya. 

11. Sejauh dapat diterapkan, setiap bagian dari platform kerja, lorong atau 
tangga perancah dimana seseorang dapat jatuh dalam jarak 2 m, atau 
seperti yang diatur dalam hukum atau peraturan nasional, harus dilengkapai 
dengan pagar pengaman dan papan kaki yang sesuai dengan instrumen 
relevan yang diakui secara nasional dan internasional. 

7.10.4.	 Perancah	prafabrikasi	

1. Pada kondisi dimana sistem perancah prafabrikasi digunakan instruksi yang 
diberikan oleh pabrik pembuat atau pemasok harus dipatuhi. Perancah 
prafabrikasi harus memiliki pengaturan yang cukup untuk penguat..

2. Rangka dari berbagai jenis tidak boleh digunakan secara tumpang tindih 
pada perancah tunggal. 

7.10.5.	 Penggunaan	Perancah

1. Pemberi kerja harus melakukan pengawasan untuk memastikan semua 
perancah yang digunakan secara tepat dan hanya digunakan untuk tujuan 
yang sesuai dengan perancangan atau didirikannya. 

2. Dalam memindahkan beban yang berat ke atau dari perancah, 
pemindahannya tidak boleh dilakukan dengan hantaman seketika terhadap 
perancah. 

3. Bila perlu untuk mencegah bahaya, beban yang diangkat atau yang berada 
pada perancah harus dikontrol, dengan menggunakan tali tangan (tag line), 
sehingga tidak membentur perancah. 
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4. Beban pada perancah harus terbagi rata, sejauh dapat dipraktikkan, dan 
pada kasus apapun harus dibagi rata sehingga tidak menimbulkan gangguan 
pada stabilitas perancah. 

5. Saat menggunakan perancah, harus diperhatikan perancah tersebut tidak 
kelebihan beban atau disalahgunakan.

6. Perancah tidak boleh digunakan untuk penyimpanan bahan kecuali yang 
akan segera digunakan. 

7. Platform pada perancah harus memiliki ukuran yang cukup, terutama 
lebarnya, karena akan digunakan untuk melakukan tugas dari perancah 
tersebut. 

8. Perancah harus terlindungi agar tidak terkena hujan atau angin yang akan 
memengaruhi pengelasan atau pekerjaan yang membutuhkan panas. 

9. Para pekerja tidak boleh menggunakan perancah eksternal pada kondisi 
cuaca yang mengancam keselamatan mereka.

7.10.6.	 Alat	pengangkat	pada	perancah	

1. Ketika harus menggunakan alat pengangkat pada perancah: 

(a) semua bagian perancah harus diinspeksi dengan cermat oleh 
personil yang kompeten untuk menentukan penguatan dan tindakan 
keselamatan lain yang dibutuhkan; 

(b) gerakan pada putlog harus dihindari;
(c) bila dapat dipraktikkan, penyokong vertikal harus terhubung kuat pada 

bagian kapal yang padat di tempat dimana alat pengangkat didirikan. 

7.10.7.	 Inspeksi	dan	Pemeliharaan	

1. Perancah, seperti yang diatur oleh hukum dan peraturan nasional atau 
instrumen lain yang diakui di tingkat nasional dan internasional, harus 
diinspeksi, dan hasilnya dicatat oleh personil yang kompeten: 

(a) sebelum digunakan; 
(b) pada periode berkala setelahnya seperti yang dianjurkan untuk 

berbagai jenis perancah; dan 
(c) setelah diubah, gangguan pada penggunaan, paparan terhadap cuaca 

atau kondisi seismik atau kejadian lain yang akan memengaruhi 
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kekuatan atau stabilitasnya. 
2. Inspeksi oleh personil yang kompeten harus memastikan: 

(a) jenis perancah cocok dan memadai untuk pekerjaan itu; 
(b) bahan yang digunakan dalam pembuatannya kuat dan memiliki 

kekuatan yang memadai; 
(c) konstruksinya kuat dan stabil; dan 
(d) dan pengaman yang dibutuhkan berada pada posisinya.

3. Setiap perancah harus dijaga agar kondisinya baik dan tepat, dan setiap 
bagian harus tetap berada di tempatnya atau diamankan sehingga tidak 
ada bagian yang berpidah sebagai konsekuensi penggunaan wajar. 

7.10.8.	 Pembongkaran

1. Bahan-bahan perancah tidak boleh dilempar dari perancah atau dari 
ketinggian. Bahan lain hanya boleh dilemparkan dari perancah atau pada 
ketinggian dimana area tempat benda itu mendarat telah ditentukan, 
terlindungi, pemberitahuan yang tepat dipasang, dan diawasi oleh personil 
yang berada di tataran tempat benda itu mendarat. 

2. Putlog dan transom harus tetap berada di posisi dan dikencangkan ke 
ledgers, uprights atau standards, untuk memastikan stabilitas dari perancah 
sampai dibongkar nantinya. 

3. Perancah tidak boleh dibongkar sebagian dan dibiarkan seperti itu sehingga 
dapat digunakan secara terpisah, kecuali dinyatakan aman untuk digunakan. 

7.10.9.	 Perancah	Gantung	

1. Selain dari persyaratan untuk perancah secara umum yang berhubungan 
dengan kekuatan, stabilitas, dan perlindungan dari risiko terjatuh, perancah 
gantung harus memenuhi persyaratan khusus berikut ini sejauh persyaratan 
itu berlaku: 

(a) platform harus dirancang dan dibangu dengan ukuran yang sesuai 
dengan stabilitas struktur secara keseluruhan, terutama panjangnya; 

(b) jumlah jangkar harus sesuai dengan ukuran platform; 
(c) keamanan pekerja harus dijaga dengan tali tambahan dimana titik 

tautannya terpisah dari pengaturan jangkar perancah; 
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(d) jangkar dan unsur-unsur lain yang mendukung perancah harus 
dirancang dan dibangun sedemikian rupa untuk memastikan 
kekuatannya memadai; 

(e) tali, motor listrik, kerekan, katrol atau takal harus dirancang, dipasang, 
digunakan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan untuk alat 
pengangkat yang disesuaikan untuk mengangkat orang menurut 
undang-undang dan peraturan di tingkat nasional, ataupun instrumen 
yang diakui di tingkat nasional dan internasional; dan 

(f) sebelum digunakan, struktur harus diperiksa oleh personil yang 
berkompeten. 

7.10.10.	 Platform	yang	menempel	pada	alat	pengangkut	dan	
platform	kerja	beroda	yang	tinggi	

1. Bila harus mencegah kondisi bahaya ketika platform kerja ditautkan pada 
alat pengangkat, maka alat tersebut harus dilengkapi dengan cara yang 
dapat mengunci penopangnya sehingga platform tidak bergerak-gerak. 

2. Bila perlu, untuk mencegah bahaya, operator alat pengangkat tetap harus 
berada di ruang kemudi saat platform digunakan. 

3. Bila platform tergantung, perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah 
berputar dan berayun. 

4. Tali kekang pada platform kerja yang digantung dari crane harus: 

(a) punya empat kaki yang menjamin stabilitas dari platform; dan 
(b) ditempelkan pada tali crane dengan pengait keamanan, rantai atau 

cara lain yang dapat mencegah platform terlepas dari tali crane 
5. Bila platform ditautkan pada alat pengangkat secara kaku, maka perlu 

diperhatikan kemungkinan miring saat menaikkan dan menurunkan 
platform. 

6. Ketika platform digunakan, alat pengangkat tidak boleh dipindahkan ke 
permukaan apapun. Alat pengangkat harus dipasang sedemikian rupa 
sehingga posisinya tidak dapat berubah karena beban atau pengaruh 
lainnya. 

7. Semua alat pengangkat yang digunakan dengan platform kerja harus 
dilengkapi dengan sakelar yang akan memberitahukan saat batas angkat 
berlebih terlampaui.
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7.10.11.			Perancah	Keliling

1. Perancah beroda harus memiliki penguat dan pengaku yang cukup kuat 
untuk menghindari distorsi saat digunakan, dan bila perlu untuk alasan 
stabilitas diberi pemberat pada bagian dasar.

2. Perancah keliling hanya boleh digunakan pada permukaan yang kokoh dan 
rata.

3. Tingginya perancah keliling tidak boleh lebih dari empat kali ukuran dasar 
yang paling kecil.

4. Tangga yang dipasang untuk mengakses perancah keliling harus ditempelkan 
secara aman ke struktur. 

5. Ketika perancah keliling digunakan, kastor atau roda harus dikunci. 

6. Perancah yang sedang bergerak tidak boleh dinaiki oleh orang, bahan 
ataupun alat. 

7.11. Tangga

1. Tangga tidak dirancang untuk menggantikan platform kerja 

2. Tangga yang bersandar hanya boleh digunakan sebagai cara sementara 
untuk mengakses titik kerja. Sudutnya maksimal 75 derajat atau rasio 1:4.

3. Pekerja harus memeriksa tangga sebelum menggunakannya. Bila rusak, 
harus dipindahkan dan diberi tanda sampai diperbaiki atau dibuang. 

4. Anak tangga, cleat dan pijakan pada tangga tidak boleh berjarak kurang 
dari 25 cm, atau lebih dari 36 cm, sepanjang sisi pegangan tangga. 

5. Label dan penanda pada tangga harus dibaca dan diikuti. Tangga dan 
aksesoris yang tepat (misalnya alat pengatur ketinggian tangga, jack atau 
kaitan) hanya boleh digunakan sesuai dengan kegunaannya. Beban pada 
tangga tidak boleh melampaui beban yang disyaratkan atau lebih dari 
kapasitas yang diatur oleh pabrik. 

6. Tangga harus dijaga agar terbebas dari minyak, lemak dan bahaya tergelincir 
lainnya. Permukaan anak tangga pada tangga metal harus bergelombang 
atau diberi perlakuan tertentu untuk mencegah tergelincir. 
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7. Kecuali telah diberi pengaman untuk mencegah gerakan tak sengaja, tangga 
hanya boleh digunakan di permukaan yang stabil dan rata. Tangga tidak 
boleh digunakan pada permukaan yang licin kecuali telah diberi pengaman 
atau dilengkapi dengan alas yang tahan licin untuk mencegah gerakan tidak 
sengaja

8. Ketika ditempatkan di area misalnya lorong, jalur pintu atau mobil, atau 
ketika dapat dipindahkan karena kegiatan di sekitar daerah tersebut, maka 
tangga harus diberi pengaman untuk mencegah gerakan tidak sengaja, atau 
harus ada penghadang yang dapat menjauhkan kegiatan atau lalu lintas 
dari tangga. 

9. Tangga tangan yang digunakan untuk akses harus memiliki panjang 
setidaknya 1 m di atas platform. 

10. Area di bagian atas dan bawah tangga harus tetap bersih dari apapun. 

11. Sebelum menggunakan tangga, para pekerja harus memeriksa bagian atas 
kepala dan tidak menggunakan tangga pada jalur listrik atau peralatan 
listrik yang terkelupas. Tangga logam tidak boleh digunakan dekat dengan 
peralatan listrik. 

12. Tangga tali hanya boleh digunakan sebagai cara tambahan/alternatif. 

13. Pekerja yang menggunakan tangga harus: 

(a) memastikan tangannya tidak memegang apapun sehingga dapaat 
dengan bebas memanjat naik dan turun; 

(b) menghadap ke tangga;
(c) menghindari menggunakan sepatu boots/sepatu yang licin; dan 
(d) menghindari beban yang berat atau besar yang dapat menimbulkan 

hilangnya keseimbangan dan jatuh. 
14. Tangga tidak boleh dipindahkan ketika ada orang atau peralatan di tangga.

15. Bila benda yang harus dibawa di tangga, sabuk atau alat lain yang sesuai 
harus disediakan dan digunakan untuk tujuan tersebut.

16. Bila sebuah tugas mengharuskan pekerja berdiri lebih dair 30 menit, perlu 
dipertimbangkan lagi penggunaan perancah. 

17. Tangga kayu yang dicat dan tangga buatan tangan tidak boleh digunakan. 

18. Agar memastikan inspeksi efektif maka tangga tidak boleh dicat atau dilapisi 
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dengan cat yang dapat menutupi kerusakan atau menutupi label spesifikasi 
atau kapasitas dari pabrik. 

7.12. Tindakan Pencegahan dari orang dan bahan yang jatuh 

1. Pihak berwenang yang kompeten harus membuat peraturan, secara spesifik 
memasukkan persyaratan untuk mencegah jatuh dari ketinggian; sertifikasi, 
inspeksi, pengujian dan penggunaan peralatan pencegahan jatuh dan 
perlindungan dari jatuh; dan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah 
benda jatuh menimpa orang. 

2. Pemberi kerja harus melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi 
dan menilai tugas yang mungkin melibatkan kemungkinan seseorang 
terjatuh dari ketinggian. Berdasarkan penilaian risiko, harus dibuat program 
pencegahaan terjatuh. Program itu harus termasuk: 

(a) prosedur untuk bekerja di ketinggian; 
(b) proses untuk menyiapkan, menguji dan melaksanakan prosedur 

penyelamatan darurat untuk kondisi terjatuh; dan 
(c) sertifikasi, provisi, penggunaan inspeksi, pengujian dan perawatan 

alat-alat pencegah dan pelindung dari jatuh dari ketinggian. 
3. Pemberi kerja harus melakukan penilaian risiko untuk menghidentifikasi 

dan menilai situasi, tugas atau peralatan dimana mungkin ada benda, 
peralatan, bahan atau benda lain yang dijatuhkan secara tidak sengaja dari 
ketinggian.perhatian khusus harus diberikan kepada pekerjaan yang rutin 
maupun tidak, dimana orang bekerja di atas orang lain/dari ketinggian yang 
berbeda dengan pekerja lainnya. Perdasarkan penilaian ini, masing-masing 
fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal harus mengembangkan strategi 
pengendalian untuk mencegah benda yang jatuh atau melindungi orang dari 
risiko obyek jatuh. 

4. Menjadi prioritas untuk menghapus risiko jatuh dari ketinggian dan harus 
ada proses untuk menilai kerja dan mengurangi kebutuhan bekerja dari 
ketinggian, termasuk membawakomponen ke lantai untuk melakukan 
pemeliharaan, diantaranya.

5. Pada kasus apapun, bila ada risiko terjatuh, pada ketinggian yang lebih dari 
peraturan nasional maka peralatan perlindungan dari jatuh atau pencegahan 
terjatuh harus digunakan. 
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6. Bila terjadi pekerjaan pada ketinggian, pemberi kerja harus mengembangkan 
prosedur bekerja pada ketinggian dan proses perijinannya. Ini harus 
termasuk proses untuk menyiapkan, menguji dan melaksanakan prosedur 
penyelamatan darurat untuk skenario jatuh. 

7. Pemberi kerja harus mengembangkan prosedur untuk menentukan 
persyaratan pemasangan barikade dimana terjadi risiko jatuh dari pinggiran 
yang tidak terlindungi dan pemberian barikade atau penutup pelindung 
dimana ada risiko terjatuh dari bukaan. Prosedur juga harus memasukkan 
tindakan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau melindungi 
seseorang dari terjatuh ke permukaan yang kasar, misalnya, bekerja pada 
atau mengakses atap diantaranya. 

8. Ketika penghapusan risiko terjatuh tidak mungkin, maka harus ada proses 
untuk mengurangi risiko terjatuh dengan menggunakan tindakan-tindakan 
pencegahan terjatuh termasuk: 

(a) platform kerja sementara maupun tetap, jalur akses, penghadang, 
dan lain sebagainya termasuk perancah, platform kerja beroda, 
diantaranya; dan 

(b) Alat pengekang pencegah jatuh yang hanya digunakan saat 
mengurangi risiko terjatuh, penggunaan platform kerja atau 
penghadang keras tidak dapat digunakan. Alat pengekang pencegah 
jatuh harus dapat mencegah seseorang mencapai posisi dimana 
terdapat risiko terjatuh dan terdiri dari harness yang dihubungkan 
dengan tali ke titik berjangkar atau jalur statik. 

9. Tindakan pencegahan kecelakaan terjatuh harus dirancang, dipasang, 
dipelihara dan mendapatkan sertifikasi sesuai dengan hukum di tingkat 
nasional dan oleh personil yang kompeten dan memiliki wewenang. Harus 
ada proses dan prosedur untuk melakukan inspeksi, pemeliharaan, 
pengujian dan sertifikasi. 

10. Kapanpun dapat diterapkan, area kerja yang aman di platform ataupun 
perancah yang memiliki lantai utuh, pagar pembatas, papan kaki, dan akses 
keluar masuk yang aman. 

11. Ketika platform kerja beroda digunakan untuk pencegahan terjatuh, 
harus ada proses yang memastikan semuanya patuh pada hukum dan 
peraturan di tingkat nasional atau instrumen yang diakui di tingkat nasional 
dan internasional, dan sebelum digunakan telah diinspeksi dengan 
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menggunakan persyaratan pemeriksaan pra-penggunaan yang dimiliki oleh 
manufaktur. Ketika mengoperasikan platform kerja beroda: 

(a) personil yang kompeten dan berwenang harus ditugaskan untuk 
mengontrol platform kerja beroda dan orang tersebut harus berada 
di dalam keranjang; dan 

(b) setiap orang di dalam platform kerja beroda harus selalu ditautkan 
pada titik berjangkar setiap saat. 

12. Bila semua strategi pencegahan terjatuh tidak dapat digunakan, sistem 
perlindungan (fall-restraint) atau penahanan (fall-arrest) dari terjatuh harus 
digunakan. Sistem fall-arrest hanya boleh digunakan bila seseorang: 

(a) dapat mencapai posisi yang memungkinkan seseorang terjatuh; 
(b) menggunakan tali, yang panjangnya dapat disesuaikan, sehingga 

pinggiran yang tidak terlindungi dapat dijangkau; dan 
(c) bekerja pada permukaan yang mungkin tidak dapat menahan berat 

mereka. 
13. Sistem fall-arrest harus terdiri dari: 

(a) body harness yang diperkenankan;
(b) tali yang tahan kejut, dimana kemungkinan jatuh lebih besar dari 4 

m atau tali pengekang pendek, dimana potensi jatuhnya kurang dari 
4 m; 

(c) kait jepret ganda atau segitiga (atau jenis cincin karabiner); dan 
(d) titik jangkar aman dan jalur statis.  

14. Harus ada proses untuk memastikan alat penahan, termasuk harness, 
tali anti kejut, kait atau cincin teruji, dan tersertifikasi untuk digunakan; 
diinspeksi oleh pengguna sebelum digunakan; dan dihancurkan setelah 
kejadian jatuh atau ketika inspeksi menunjukkan bukti penggunaan 
berlebihan atau malfungsi mekanik. 

15. Titik jangkar permanen harus dirancang dan dinilai sehingga dapat 
mengukur beban yang dibutuhkan dan diperiksa secara teratur oleh orang 
yang berkompeten. Titik jangkar sementara harus dinilai oleh orang yang 
berkompeten sebelum menggunakannya untuk memastikan titik-titik 
tersebut dapat menopang beban yang dibutuhkan. 



64

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

16. Harus diupayakan untuk mengurangi bekerja dengan menggunakan tangga 
portabel. Bila memang dibutuhkan, maka harus diangkut sesuai dengan 
prosedur yang disetujui. Tangga portabel harus disimpan dengan aman, 
diinspeksi sebelum digunakan dan dirawat. Seseorang dapat memanjat 
atau turun dari tangga tanpa adanya perlindungan terjatuh dengan 
mengasumsikan mereka dapat menggunakan tangan dan kaki mereka; 
badan menghadap tangga, dan menapak satu demi satu. Ketika seseorang 
dapat terjatuh dari ketinggian lebih dari 6 m atau seperti yang disebutkan 
oleh peraturan nasional, maka tangga permanen dipasang sehingga bisa 
pas dengan layar samping, atau kandang tangga. 

17. Ketika pekerjaan overhead dilakukan, penghadang harus dipasang di sekitar 
area kerja untuk mencegah orang mengakses zona jatuh dan harus ada 
pengendalian untuk mencegah agar alat, peralatan atau benda lain jatuh. 

18. Bahan atau benda limbah tidah boleh dibuang dari ketinggian. Bila bahan 
dan benda tidak dapat diturunkan dengan aman dari ketinggian, maka perlu 
dilakukan beberapa langkah pencegahan, misalnya memasang pagar atau 
penghadang. 

19. Benda-benda kecil tidak boleh dibiarkan bergeletakan di mana-mana yang 
memungkinkan jatuh menimpa orang yang berada di bawahnya. 

20. Pekerja yang bekerja di tempat kerja dengan ketinggian harus diberikan 
wadah berisi sekrup, paku, baut dan sejenisnya. 

21. Harus ada pelatihan dan penilaian kompetensi yang sesuai dengan 
hukum dan peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui di tingkat 
nasional dan internasional sehingga orang terkait benar-benar terlatih dan 
berkompeten untuk: 

(a) bekerja di ketinggian; 
(b) mengeluarkan ijin kerja di ketinggian;
(c) merancang, mendirikan, membongkar, merawat dan menginspeksi 

platform dan perancah kerja; 
(d) merancang, memasang, memeriksa dan menjaga titik-titik jangkar 

dan jalur statis; 
(e) mengoperasikan dan memelihara platform kerja beroda; dan 
(f) memeriksa dan merawat perancah dan bekerja menggunakan alat di 

ketinggian. 
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7.13. Pencegahan kebakaran dan pemadaman api 

1. Pemberi kerja harus melakukan semua tindakan untuk: 

(a) menghindari risiko kebakaran;
(b) mengendalikan kebakaran secara cepat dan efisien; dan 
(c) melakukan evakuasi orang secara cepat dan aman.

2. Pemberi kerja yang bertanggungjawab dalam fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal harus mendukung pembentukan tim atau sejumlah tim 
personil terlatih, sesuai dengan besaran fasilitas dan jumlah orang yang 
dipekerjakan, yang akan dikerahkan bila kebakaran terjadi. 

3. Undang-undang atau peraturan di tingkat nasional harus menentukan 
standard yang mewajibkan sensor api dan sistem alat peringatan yang akan 
digunakan untuk menjalankan sistem pengairan yang berjenis membanjir, 
sistem pemicu busa, sistem bubuk kering multiguna, atau sistem penekan 
api otomatis yang setara. Sistem deteksi asap dan alarm harus dipasang 
sedini mungkin. Sistem alarm dan pengujian evakuasi harus dilakukan 
setidaknya sekali saat masa konstruksi atau perbaikan kapal. 

4. Area penyimpanan yang cukup dan aman harus disediakan untuk cairan, 
benda padat dan gas yang mudah terbakar, misalnya tanki liquefied 
petroleum gas (LPG) dan tabung asetilen, cat dan bahan-bahan serupa. Tanki 
penyimpanan cairan dan gas mudah terbakar harus ditanam di tanah untuk 
melepaskan akumulasi energi statik. Truk yang membongkar atau memuat 
bahan bakar dari tanki harus ditanam di tanah sebelum disambungkan ke 
tanki. 

5. Merokok harus dilarang, dan tanda peringatan “Dilarang Merokok” harus 
terpampang nyata di seluruh tempat yang memiliki bahan-bahan yang 
mudah terbakar atau menimbulkan percikan api. Pemberi kerja harus 
mempertimbangkan kebijakan tidak merokok dan menegakkan kebijakan 
tersebut.

6. Pada ruang tertutup dan tempat lai dimana gas, uap atau debu yang mudah 
terbakar dapat menyebabkan bahaya: 

(a) instalasi dan peralatan listrik yang digunakan, termasuk lampu 
portabel hanya yang memiliki pelindung; 
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(b) tidak boleh ada percikan api terbuka maupun cara pemantikan api 
lainnya; 

(c) harus ada pemberitahuan pelarangan merokok; 
(d) keset, limbah dan kain berminyak maupun bahan lain yang 

memungkinkan pemantikan api spontan harus segera dikeluarkan 
dari lokasi dan dipindahkan ke tempat aman; 

(e) ventilasi yang memadai harus tersedia; 
(f) Mereka yang menggunakn pakaian yang menimbulkan listrik 

statis atau sepatu yang mungkin menimbulkan percikan api harus 
dikeluarkan dari fasilitas. 

7. Bahan-bahan yang mudah terbakar, limbah berlemak atau berminyak, dan 
rongsokan kayu atau plastik harus dibuang di wadah tertutup yang terbuat 
dari bahan yang mudah terbakar di tempat yang aman. 

8. Inspeksi teratur harus dilakukan di tempat-tempat dimana terdapat risiko 
kebakaran. Termasuk lokasi sekitar alat pemanas, instalasi dan penghantar 
listrik, penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar dan meledak, operasional 
pengelasan dan pemotongan. 

9. Pengelasan, pemotongan menggunakan api dan pekerjaan yang 
membutuhkan panas/api lainnya hanya boleh dilakukan setelah 
mendapatkan perintah dari orang yang berkompeten, setelah melakukan 
beberapa langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko kebakaran 
dan ledakan yang sepatutnya. 

10. Sejalan dengan undang-undang dan peraturan di tingkat nasional, tempat-
tempat yang memiliki risiko kebakaran yang telah teridentifikasi harus 
dilengkapi dengan: 

(a) peralatan pemadaman api yang sesuai dan memadai, yang harus 
tersedia setiap saat, dan mudah terlihat dan diakses; dan

(b) pasokan air memadai dengan tekanan yang mencukupi 
11. Peralatan pemadaman api harus dipilih dan disediakan sesuai dengan 

instrumen yang diakui secara internasional dan undang-undang serta 
peraturan di tingkat nasional, hasil dari identifikasi bahaya awal dan 
penilaian risiko dan berdasarkan proses yang diidentifikasi di dalam 
rencana kerja yang aman. Peralatan yang digunakan harus sesuai untuk 
dan konsisten dengan permintaan dan penerapan berikut: 
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(a) akses masuk dan keluar terbatas dan ruang tertutup dalam kapal; 
(b) kuantitas dan karakteristik bahan berbahaya, mudah terbakar 

dan meledak yang ditangani pada operasional perbaikan dan 
pembangunan kapal; 

(c) transportasi di lokasi dan fasilitas penyimpanan; dan 
(d) tujuan pemadaman api tahap pertama (pemadaman api portabel 

yang dioperasikan menggunakan tangan atau yang dipasang di troli).
12. Peralatan pemadaman api harus dirawat dengan baik dipastikan bekerja 

sesuai dengan urutan kerja dan diinspeksi serta diuji pada interval yang 
memadai oleh personil yang berkompeten sesuai dengan rekomendasi 
pabrik pembuatnya. Akses menuju peralatan pemadaman api misalnya 
hidran, alat pemadam api portabel dan koneksi ke selang harus bebas dari 
halangan setiap saat. 

13. Pelatihan, instruksi dan informasi yang sesuai harus diberikan kepada 
seluruh penyelia dan sejumlah pekerja laki-laki dan perempuan mengenai 
bahaya kebakaran, beberapa langkah pencegahan yang harus dilakukan 
dan penggunaan alat pemadaman api, sehingga personil yang cukup terlatih 
dapat senantiasa siap saat bekerja. Pelatihan, instruksi dan informasi yang 
diberikan utamanya harus berisi: 

(a) kondisi dimana pekerja tidak bisa menangani api sendiri, namun harus 
segera meninggalkan area dan memanggil pemadam kebakaran; 

(b) kapan dan dimana menyalakan alarm; 
(c) tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, termasuk 

penggunaan alat melarikan diri; 
(d) penggunaan alat pemadaman api dan perlindungan api yang benar, 

bagi pekerja yang harus menggunakannya; 
(e) sifat beracun uap yang keluar dan tindakan-tindakan pertolongan 

pertama; 
(f) penggunaan APD yang tepat; dan 
(g) rencana dan prosedur evakuasi 

14. Cara-cara efektif dan sesuai (tanda-tanda menggunakan suara dan 
penglihatan) harus dipasanag untuk memberikan peringatan bila terjadi 
kebakaran. Rencana evakuasi yang efektif harus tersedia sehingga semua 
personil dapat dievakuasi tanpa menimbulkan kepanikan. 
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15. Pemberitahuan harus dipasang di tempat-tempat yang mudah terlihat, yang 
di dalamnya menunjukkan, bila ada: 

(a) alam kebakaran terdekat; 
(b) nomor telefon dan alamat layanan kedaruratan terdekat; dan 
(c) Pos P3K terdekat.

7.14. Sarana penyelamatan diri saat terjadi kebakaran atau 
bahaya lainnya 

1. Sarana penyelamatan diri harus dijaga agar bersih dari halangan setiap 
saat 

2. Rute penyelamatan diri harus diinspeksi secara teratur dan secara 
berkelanjutan dimodifikasi pada kapal sesuai dengan kemajuan pekerjaan 
konstruksi dan perbaikan. Bila dapat diterapkan rambu-rambu visual yang 
sesuai harus disediakan untuk menunjukkan arahan penyelamatan diri bila 
terjadi kebakaran. 

3. Sarana penyelamatan diri harus:

(a) tersedia di atas kapal dan dari kapal saat operasional 
konstruksi dan perbaikan setiap saat; 

(b) diberi tanda; saat pekerjaan di malam hari kondisi ini harus dilakukan 
dengan pencahayaan darurat; dan 

(c) ditunjukkan pada denah, yang harus ditempel di titik-titik akses menuju 
dan di dalam kapal, fasilitas meluncur ke permukaan yang sepatutnya. 

4. Agar dapat menyediakan akses kedaruratan ke dan dari kapal, setidaknya 
harus ada dua titik akses terpisah. Keduanya harus berjarak cukup jauh, 
dan bila mungkin di sisi-sisi yang berlawanan dan di ujung kapal. 

5. Bila terdapat pekerja dalam jumlah besar di ruang tertutup misalnya di ruang 
mesin atau ruang pompa, perlu mempertimbangkan untuk memotong titik 
akses melalu lambung kapal ke ruang tersebut. Pada kejadian apapun, jalur 
yang aman harus tetap terjaga dari bagian bawah ke level geladak utama. 
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7.15. Rambu, Tanda, kode warna dan komunikasi 

1. Rambu dan simbol merupakan metode paling efektif untuk memberikan 
peringatan terhadap bahaya dan memaparkan informasi dalam bentuk 
non-linguistik. Rambu dan tanda keselamatan harus sesuai dengan bentuk 
dan warna yang diatur dalam persyaratan pihak berwenang yang kompeten. 
Rambu harus dipasang untuk memastikan pekerja tidak terpapar bahaya.

2. Isi dari pemadam kebakaran portabel harus ditunjukkan dengan kode warna, 
sesuai dengan persyaratan dari pihak berwenang yang kompeten. Masing-
masing alat pemadam kebakaran harus memiliki label yang terpasang yang 
berisi instruksi penggunaannya.

3. Berbagai standard teknis untuk pengkodean warna dari kabel listrik dan 
perawatan harus dilakukan untuk memastikan personil memahami arti 
dari warna-warna utama pada setiap kapal. Bila perlu diganti, maka harus 
sesuai dengan sistem pengkodeannya. 

4. Tabung gas harus diberi tanda yang jelas dengan nama dan simbol gas 
dan bagian badan tabung harus diberi warna sesuai dengan isinya. Kartu 
pemberian kode warna harus disediakan. 

5. Protokol komunikasi melalui radio atau alat komunikasi elektronik lain harus 
dibuat untuk memastikan risiko kesalahpahaman dapat dikurangi terutama 
informasi penting. Protokol-protokol ini harus disampaikan kepada semua 
yang terlibat dalam kegiatan tersebut dan dipantau ketat. 
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8. Perencanaan Operasional 

8.1. Persyaratan Umum 

1. Pembangunan dan perbaikan kapal yang aman perlu membuat rencana 
operasional sebelum mulai dan secara berkelanjutan meninjau rencana 
tersebut seiring dengan berjalan dan selesainya operasional pembangunan 
dan perbaikan kapal. Fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal harus 
menyiapkan rencana kerja aman setiap pengoperasian atau tugas 
sebelumnya untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. 

2. Dengan memisahkan proses dan pengoperasioan pembangunan dan 
perbaikan kapal, tugas-tugas yang berbahaya untuk keselamatan dan 
kesehatan para pekerja dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi dengan lebih 
mudah. Dengan menggunakan pendekatan ini, konstruksi dan perbaikan 
kapal dapat dilakukan dengan cara yang lebih terkendali dan terkelola 
dengan baik, dan kesehatan serta keselamatan pekerja dapat terlindungi 
dengan menghapuskan atau mengurangi risiko apapun yang muncul/terkait 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 

3. Perencanaan operasional juga menjadi alat untuk meningkatkan kondisi 
kerja secara sistematik. Ada banyak manfaat perencanaan operasional 
pembangunan dan perbaikan kapal yang baik diantaranya pengurangan 
jumlah dan keparahan kecelakaan akibat kerja dan semakin meningkatnya 
produktifitas melalui penerapan praktik kerja yang aman dan keyakinan 
psikologis yang timbul karena mereka mengetahui pengendalian itu 
dilakukan dengan baik di tempat kerja.

4. Fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal harus mendorong terwujudnya 
budaya “utamakan keselamatan” dan meyakinkan para pekerja mengenai 
ketersediaan layanan kesehatan, surveilans kesehatan pekerja (lihat 
Lampiran I), surveilans lingkungan kerja (lihat Lampiran II) dan manfaat 
jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya. 

8.2. Persiapan Rencana Kerja yang Aman 

1. Rencana kerja yang aman harus dikembangkan oleh personil yang 
berkompeten yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai praktik 
dan prosedur pembangunan dan perbaikan kapal, berkonsultasi dengan 
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semua pekerja dan perwakilan mereka, dan harus memasukkan tindakan-
tindakan kewaspadaan dan pencegahan untuk menjaga kesehatan dan 
keselamatan pekerja. 

2. Untuk menyiapkan rencana kerja yang aman, proses kerja yang dijalani dalam 
pengoperasian perbaikan atau pembangunan kapal termasuk persiapan 
permukaan, pengecatan, pengelasan, kerja di tempat tertutup dan operasi 
pekerjaan lain, harus secara cermat diperiksa dalam mengidentifikasi tugas-
tugas apa saja yang dilakukan di masing-masing operasional. Masing-masing 
tugas harus dianalisis untuk menentukan bahaya yang timbul, menilai risiko 
dan merencanakan cara-cara yang sesuai untuk melakukan tugas seaman 
mungkin. 

3. Ketika menyiapkan rencana kerja aman, perlu mempertimbangkan: 

(a) memilih tindakan pencegahan dan perlindungan yang tepat untuk 
masing-masing operasional atau tugas, dengan menggunakan 
informasi mengenai tindakankesehatan dan keselamatan, sepatutnya; 

(b) pertimbangan persyaratan lain, misalnya tanggungjawab, akuntabilitas, 
pengawasan, kompetensi dan pelatihan, serta persyaratan K3 yang 
berhubungan dengan pembelian, spesifikasi leasing dan kontrak; dan 

(c) pakaian APD atau perlindungan yang disyaratkan yang dapat 
diadaptasi untuk laki-laki dan perempuan. 

4. Rencana contoh keamanan yang baik dapat dikembangkan berdasarkan 
masukan pada tahapan awal dari para manajer, penyelia dan pekerja, 
dan kemudian disesuaikan untuk kapal tertentu sebagai informasi dan 
rincian yang dibutuhkan untuk masing-masing kapal yang akan dibangun 
atau diperbaiki. Seiring dengan perkembangan rencana, masukan harus 
didapatkan dari para spesialis dan kontraktor yang mungkin terlibat dalam 
operasional sesungguhnya, sesuai dengan kapal yang akan dibangun atau 
diperbaiki.  

5. Pada kasus perbaikan kapal, pemilik kapal harus memberikan informasi 
mengenai bahan berbahaya dan kondisi kapal saat tiba, termasuk informasi 
khusus mengenai isi dari tanki kargo, sebelum pekerjaan perbaikan 
dilakukan di kargo dan tanki pemberat, ruang hampa, terowongan pipa, 
cofferdams, ruang pompa dan tanki bahan bakar dan minyak pelumas yang 
kosong. Hal ini harus diverifikasi oleh pemberi kerja dengan menggunakan 
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detektor yang sesuai untuk mengukur kadar oksigen, uap karbon dioksida 
dan gas beracun lainnya. Informasi ini harus digunakan untuk menyesuaiakn 
rencana kerja yang aman, bila diperlukan. 

6. Rencana kerja aman yang berlaku untuk masing-masing pengoperasian 
dan tugas harus tersedia bagi para pekerja yang terlibat dalam bahasa yang 
mereka pahami. Rencana tersebut termasuk foto untuk pemahaman yang 
lebih mudah. Setiap pekerja dan tim harus meninjau rencana kerja yang 
aman untuk tugas sebelum memulainya pertama kali, dan secara teratur 
setelahnya. 

7. Semua pekerja harus menerima pelatihan keselamatan dasar dan induksi 
dalam pengoperasian dan tugas pekerjaan aman, dan dilengkapi dengan 
APD dan pakaian pelindung yang relevan kapanpun diperlukan. Pekerja yang 
telah terlatih yang memiliki keterampilan khusus dan kompetensi harus 
digunakan untuk melakukan tugas yang sulit dan berbahaya seperti yang 
diidentifikasi dalam rencana kerja aman. 

8. Semua rencana kerja harus dirancang untuk melindungi pekerja dari rasa 
lelah berlebihan dengan mengatur mengenai jam kerja yang wajar, hari 
istirahat dengan interval yang wajar, rehat yang diperlukan saat jam kerja 
(terutama ketika pekerjaan sangat melelahkan, berbahaya atau monoton), 
dan beban kerja yang dapat diterima. 

9. Pertemuan rutin antara pemberi kerja, kontraktor utama dan perwakilan 
komite keselamatan dan keamanan harus diselenggarakan untuk 
memperbarui rencana kerja aman. 

8.3. Sistem Ijin Kerja

8.3.1. Penerapan 

1. Bagian ini harus berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan risiko tinggi ini: 

(a) pekerjaan yang melibatkan penggunaan bahan kimia, bahan-bahan 
atau cairan dalam jumlah signifikan yang bersifat berbahaya, rentan, 
korosif atau mudah terbakar; 

(b) pekerjaan yang membutuhkan pekerja untuk masuk ke ruang tertutup; 
(c) pekerjaan di ketinggian; 
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(d) pekerjaan pengecatan; 
(e)  pekerjaan penyemburan pasir silika (abrasive blasting) yang dilakukan 

di ruang tertutup; 
(f) pengujian atau pembongkaran pipa atau peralatan yang mengandung 

uap atau mengandung atau pernah mengandung minyak atau bahan 
lain yang mudah terbakar, toksik atau korosif; 

(g) melakukan kegiatan ballasting dan de-ballasting sebuah kapal;
(h) pemeliharaan atau perbaikan yang dilakukan pada sistem hidrolik 

kapal;
(i) penampungan dan pemindahan minyak bahan bakar;
(j) pekerjaan radiografi; 
(k) pengujian tekanan; 
(l) pengerjaan listrik;
(m) pekerjaan lain yang mungkin diminta oleh pihak berwenang yang 

kompeten; dan 
(n) pekerjaan lain yang dianggap sebagai pekerjaan risiko tinggi oleh 

pemberi kerja 

8.3.2. Pelaksanaan Sistem Ijin Kerja 

1. Dimanapun pekerjaan risiko tinggi sedang atau akan dilakukan, maka 
menjadi tugas pemberi kerja yang bertanggungjawab untuk fasilitas 
pembangunan atau perbaikan kapal untuk: 

(a) mengembangkan dan melaksanakan sistem ijin kerja; dan 
(b) menunjuk petugas kesehatan dan keselamatan di tempat kerja untuk 

mengeluarkan ijin kerja..
2. Sistem ijin kerja harus mengatur:

(a) pekerjaan risiko tinggi dilakukan dengan mempertimbangkan 
kesehatan dan keselamatan orang-orang yang melakukan pekerjaan; 
dan 

(b) orang tersebut harus mengetahui mengenai bahaya yang berhubungan 
dengan pekerjaan risiko tinggi dan tindakan-tindakan pencegahan 
yang harus melakukan 

3 Dimanapaun pekerjaan risiko tinggi sedang atau akan dilakukan, maka 
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menjadi kewajiban pemberi kerja yang memberikan arahan kepada 
orang yang melakukan pekerjaan risiko tinggi tersebut untuk memastikan 
pekerjaan risiko tinggi itu tidak dilakukan tanpa ijin kerja yang berkaitan 
dengan pekerjaan risiko tinggi itu.
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9. Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan untuk 
pengoperasian dan tugas berbahaya pada 
pembangunan dan perbaikan kapal 

9.1. Dock dan operasional doking

1. Perbaikan kapal dengan sistem wet, dry dan floating harus dilengkapi dengan 
peralatan penyelamatan misalnya buoy. 

2. Ketika kapal masuk atau meninggalkan dermaga, hanya orang-orang yang 
dibutuhkan untuk operasional docking atau undocking harus berada di 
kapal. Saat mulai melakukan operasional docking atau undocking, para 
pekerja harus tetap berada pada dermaga terbuka. Pengecualian aturan 
ini berlaku untuk orang yang diminta untuk mengoperasikan kapal. 

3. Saat operasional docking dan undocking, dermaga harus tertutup sehingga 
orang yang ikut serta dalam operasional ini tidak akan terpapar bahaya. 
Crane pada floating dock harus diamankan dari gerakan yang tidak sengaja 
saat operasional docking atau undocking. 

4. Sebelum melakukan docking dan undocking kapal, stabilitas pengoperasian 
harus diperika oleh manajer dermaga yang bekerja sama dengan petugas 
kapal yang kompeten. 

5. Sebelum memberangkatkan dock, inspeksi terhadap katup dan lubang 
pengurasan pada bagian bawah dan sisi kapal harus dilakukan untuk 
memastikan bukaan ditutup dan diamankan dengan benar. 

6. Tanker yang membawa atau pernah membawa cairan yang mudah 
menguap sebagai kargo tidak boleh masuk dermaga kecuali tanki, ruang 
dan pemipaan kargo telah dikosongkan, dibersihkan, diberi ventilasi, dan 
diuji untuk kehadiran gas, dan master telah mendapatkan sertifikat dari 
pihak berwenang yang berkompeten, atau perwakilan yang mendapatkan 
wewenang, yang menyatakan bahwa tidak ada bahaya kebakaran atau 
ledakan yang berhubungan dengan kapal. 

7. Sebelum pekerjaan dimulai pada kapal di dermaga, kapal harus bersih 
dari lanau (pasir halus), kotoran atau es, dan dibersihkan; lambung harus 
ditanam di tanah; baling-baling dan kemudi harus diblok; dan sistem 
pemadaman api harus dihubungkan ke pipa air utama di dermaga. 
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8. Pipa-pipa sementara, kabel listrik atau selang yang dipasang dari pantai ke 
kapal harus ditopang di tangga, gangway atau sejenisnya. Pipa, selang dan 
kabel harus dijauhkan dari jalur lorong pada gangway.

9.2. Konstruksi lambung

1. Lambung yang sedang dibangun harus seimbang sehingga tidak bisa 
terbalik. Faktor keselamatan yang dapat mencegah dari terbalik setidaknya 
1.5. Tindakan-tindakan untuk memastikan keseimbangan harus termasuk: 

(a) dasar penopang yang memiliki kekuatan yang memadai; 
(b) struktur dasar yang memiliki kekuatan dan stabilitas yang memadai; 
(c) penopang untuk lambung kapal; 
(d) berada di luar lambung kapal; dan 
(e) penjangkaran.

2. Bila terjadi bahaya apapun yang akan memengaruhi keseimbangan lambung 
kapal saat pekerjaan berjalan, maka perlu menerapkan tindakan-tindakan 
yang sesuai di setiap tahapan untuk memastikan stabilitas/keseimbangan. 
Tidak ada struktur yang menopang kapal pada tempat peluncuran kapal, 
maupun bagian lambung yang dapat dibongkar atau dilepas tanpa ijin dari 
manajemen. Penopang, penahan dan jangkar harus diamankan sehingga 
tidak tergelincir, terbalik, jatuh dan tertekuk. 

3. Ketika sternpost, braket poros baling-baling, kemudi, dan struktur 
serupa lainnya ditempatkan pada posisinya, maka penggunaannya harus 
menggunakan props, stays, cages, keel blocks, guy ropes, tali dengan sekrup 
ulir atau tali temali khusus; 

4. Ketika dinding-dinding pemisah antar ruang di bagian depan, belakang dan 
yang saling berseberangan dipasang, masing-masing harus dijaga agar tidak 
jatuh dengan memasang kabel baja dengan sekrup yang lentur. 

5. Ketika fitting di pasang di bawah geladak dan dikencangkan dengan paku, 
maka pekerjaan ini harus dilakukan dari lantai yang tertanam baik dan tidak 
dari bagian yang menggantung. 

6. Ketika lantai dari double bottoms, geladak, platform, kompartemen, 
jembatan dan infrastuktur mesin dan boiler room, koridor dan ruang-ruang 
serupa dipasang, pada setiap akhir hari atau giliran kerja, tidak boleh 
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ada benda yang tidak berhubungan, terbengkalai atau tidak aman yang 
ditinggalkan. 

7. Sebelum lubang-lubang dipotong menggunakan teknik flame cut atau 
dibor di lantai, geladak atau sekat, pekerja di sisi lain struktur itu harus 
diinformasikan mengenai risiko dari apil atau pengeboran. 

8. Sebelum partisi sementara dipasang atau disesuaikan, pekerjaan lain di 
atas palka harus dihentikan.  

9. Balok baja yang sedang didirikan harus diberi penguat atau penahan yang 
cukup sampai terpasang dengan benar pada posisi. 

10. Tindakan pemotongan, pelubangan atau apapun yang akan membahayakan 
struktur penahan beban sangat tidak diperbolehkan. 

11. Bila bahan berbahaya akan dihilangkan dari permukaan baja, maka 
pekerjaan tersebut harus sesuai dengan persyaratan relevan dari bagian 
9.3

9.2.1.	 Bagian	Prafabrikasi	

1. Bagian-bagian harus dirakit pada tempat-tempat yang memang ditujukan 
untuk melakukan perakitan seperti yang terlihat dalam denah bangunan. 
Pekerjaan perakitan tidak boleh dilakukan di lorong lalu lalang. 

2. Untuk penyimpanan bagian yang sudah selesai, ruang atau tempat yang 
memiliki dimensi yang memadai harus disediakan, dan dilengkapi dengan 
alat transportasi dan pengangkat yang memastikan instalasi, penyimpanan 
dan pemindahan yang aman dan mudah. Bagian-bagian tersebut kemudian 
dibawa ke penyimpanan dan ditempatkan pada posisi yang aman.

3. Sedapat mungkin, pengelasan, pekerjaan perakitan, fitting ataupun 
pekerjaan lain tidak boleh dilakukan pada bagian-bagian yang disimpan di 
penyimpanan. 

4. Sebelum dibawa ke atas kapal, bagian-bagian prefabrikasi harus: 

(a) utuh, selesai dikerjakan, dan siap untuk dipasang pada posisi yang 
tempat; 

(b) dilengkapi dengan attachment berdimensi dan ditempatkan dengan 
memadai seperti mata tetap atau baut U untuk memfasilitasi 
pengangkatannya, menempatkannya dan mengamankannya ke 
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penyangga; lampiran pengelasan apa pun harus dilakukan oleh tukang 
las yang kompeten dan dilakukan pengujian non-destruktif oleh orang 
yang kompeten, jika perlu.; dan

(c) dilengkapi dengan indikasi untuk menempatkan pada posisi di 
lambung.

5. Pekerjaan pemasangan peralatan bagian-bagian harus dilakukan di 
tempat-tempat yang memang disediakan untuk tujuan tersebut. Pekerjaan 
pemasangan tidak boleh dilakukan pada bagian yang ditempatkan pada 
platform untuk transportasi. 

6. Bagian-bagian tersebut harus dimiringkan dengan menggunakan peralatan 
dan struktur khusus. Peralatan itu harus memiliki alat pengunci yang 
memastikan bagian tersebut tetap aman pada kemiringan berapapun. 
Pengoperasian penempatan bagian-bagian itu pada peralatan bantuan, 
dalam memiringkan dan memindahkannya harus dengan pengawasan dari 
personil yang berkompeten. 

7. Pengelasan, perakitan atau pekerjaan lain hanya boleh dilakukan terhadap 
bagian-bagian tersebut bila sudah terpasang dan diamankan. 

9.2.2. Pengangkatan

1. Ketika bagian-bagian struktural dipindahkan, bebannya tidak boleh 
dilepaskan dari tali pengangkat sampai bagian-bagian itu terpasang dengan 
erat pada tempatnya.

2. Bagian-bagian struktural tidak boleh dihantamkan dengan menggunakan 
mesin pengangkat karena bila pekerja ada di posisi itu maka ia dapat 
mengalami cidera karena operasional tersebut. 

3. Gelagar/balok baja dengan jaring terbuka yang ditarik dengan kerekan 
tunggal harus ditempatkan di posisi dan dijaga agar tidak terlepas

4. Balok dalam jumlah banyak harus diikat/jaga agar tidak terlepas setelah 
diangkat. 

5. Tidak boleh ada beban yang ditempatkan pada balok baja dengan jaring 
terbuka sampai ditempatkan di posisinya dan diikat. 
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9.3. Persiapan dan Pemeliharaan

1. Berbagai metode digunakan untuk menyiapkan dan memelihara permukaan 
pada berbagai tahapan proses pembanguna dan perbaikan kapal. Termasuk: 

(a) cairan pembersih toksik; 
(b) penghilang cat dan pengawet berbasis kimia; 
(c) alat-alat listrik;
(d) penghilangan menggunakan bara; 
(e) abrasive blasting; dan
(f) air bertekanan tinggi.

2. Setiap operasional ini akan melibatkan bahaya, termasuk kerja dengan 
bahan-bahan yang mengandung asam dan panas, uap toksik, asap dan 
debu, suara dan getaran, listrik dan mesin, maupun risiko cidera mata. 
Operasional abrasive blasting dapat menyebabkan tingginya gangguan 
suara dan debu. Debu ini dapat bersifat mudah terbakar atau berisi bahan 
yang toksik. 

9.3.1.	 Cairan	pembersih	toksik	

1. Ketika menggunakan cairan pembersih toksik untuk membersihkan 
permukaan: 

(a) operasional pembersihan harus tertutup untuk menghindari uap yang 
keluar; 

(b) ventilasi alami atau mekanik harus digunakan untuk menghilangkan 
uap sejak dari sumbernya dan mengencerkan konsentrasi uap sampai 
pada tingkat yang aman untuk seluruh periode kerja; 

(c) agar terhindar dari uap toksik, maka pekerja harus dilengkapi dengan 
peralatan pelindung pernafasan, dan bila perlu perlindungan dari 
paparan terhadap kulit dan mata dari cairan toksik serta uap mereka 
dengan APD yang tepat; dan 

(d) ketika cairan yang mudah terbakar digunakan, harus dilakukan 
beberapa langkah pencegahan yang sesuai dengan persyaratan yang 
menyangkut pencegahan dan pemadaman api (bagian 7.13) 
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9.3.2.	 Penghilang	cat	dan	pengawet	berbasis	kimia	

1. Ketika menangani dan mengaplikasikan cat kimiawi dan penghilang cairan 
pengawet, pekerja harus dilindungi dari paparan bahan-bahan tersebut 
terhadap kulit, maupun terhadap cidera mata dengan menggunakan 
kacamata pelindung atau tameng wajah. Selain itu: 

(a) ketika menggunakan cat yang mudah terbakar dan penghilang 
pengawet, perlu melakukan beberapa langkah pencegahan yang 
sesuai dengan persyaratan yang menyangkut pencegahan dan 
pemadaman api (bagian 7.13)

 (b) ketika menggunakan cat kimiawi dan penghilang pengawet yang 
mengandung cairan yang mudah menguap dan toksik, misalnya 
benzol, acetone, dan amyl acetat, maka persyaratan untuk 
penggunaan cairan pembersih bersifat toksik; 

(c) ketika menggunakan cat dan penghilang karat yang mengandung zat 
asam atau alkali yang kuat, maka pekerja harus terlindungi dengan 
menggunakan tameng wajah untuk mencegah luka bakar akibat 
cairan kimia pada wajah dan leher; 

(d) ketika menggunakan steam gun, semua pekerja yang berada di sekitar 
radius ledakan harus terlindungi dengan menggunakan tameng wajah. 
Bagian logam dari steam gun harus diinsulasi untuk melindungi 
operator dari luka bakar akibat panas; dan 

(e) ketika jenis pekerjaan ini dilakukan, tidak boleh ada pekerja lain masuk 
ke dalam zona eksklusi.

9.3.3.	 Alat-alat	listrik

1. Pekerja yang menggunakan alat listrik atau pneumatik untuk menghilangkan 
cat, pengawet, karat atau lapisan lain harus terlindungi dari cidera mata 
dengan menggunakan kacamata las atau tameng wajah. Selain itu, dan 
seperti yang diuraikan dalam bagian 14.3: 

(a) semua alat berputar portabel yang digunakan untuk menghilangkan 
cat, pengawet, karat atau lapisan lain harus memiliki pelindung untuk 
melindungi operator maupun pekerja lain dari benda-benda yang 
beterbangan; 

(b) alat listrik portabel yang tidak menggunakan batere harus di-grounded 
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seperti yang tertera dalam spesifikasi pabrik; 
(c) pada ruang tertutup harus terdapat ventilasi udara mekanik untuk 

menjaga agar konsentrasi debu minimal atau pekerja terlindungi oleh 
peralatan pelindung pernafasan; dan 

(d) alat pneumatik harus punya sambungan listrik yang aman antara alat 
dan selang udara. 

9.3.4.	 Penghilang	menggunakan	bara	

1. Lapisan pengawet yang keras tidak boleh dihilangkan dengan menggunakan 
bara pada ruang tertutup kecuali pekerja yang terpapar asap terlindungi oleh 
respirator jalur udara. Pekerja yang melakukan hal ini di udara terbuka, dan 
mereka yang terpapar asapnya, harus terlindungi dari respirator berjenis 
filter asap. Bara atau panas tidak boleh digunakan untuk mengilangkan 
lapisan pengawet lunak dan berminyak. 

9.3.5.	 Abrasive	blasting

1. Dalam melakukan abrasive blasting, tidak boleh menggunakan bahan yang 
mengandung pasir atau lainnya yang berisi free silica di atas kapal. Abrasive 
bekas tidak boleh lagi digunakan kecuali pada sistem tertutup.  

2. Ketika jenis pekerjaan ini dilakukan, tidak boleh ada pekerja lain yang masuk 
ke zona eksklusi; 

3. Dimana proses blasting dapat menimbulkan debu yang mudah terbakar, 
misalnya alumunium atau zinc, debu tidak boleh dibiarkan menumpuk yang 
menimbulkan risiko ledakan debu sekunder. Selain itu semua peralatan 
pemisah dan pengumpul debu harus berada di udara terbuka, dan bila 
perlu dilengkapi dengan penahan ledakan. 

4. Bila memungkinkan, abrasive blasting harus dilakukan pada ruang dengan 
penutup blasting, misalnya dalam sebuah rongga atau lemari, yang harus 
senantiasa tertutup ketika proses blasting berlangsung. Setiap rongga 
blasting harus selalu diinspeksi dan diuji dalam interval yang sesuai, tidak 
lebih dari satu minggu untuk inspeksi dan satu bulan untuk pengujian. 

5. Rongga peledak harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai 
untuk menghilangkan dan mengeluarkan debu yang dihasilkan saat blasting 
dengan aman. Peralatan ekstraksi debu tidak boleh membiarkan debu 
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keluar pada tempat-tempat dimana pekerja bekerja atau berlalu lalang. 
Ventilasi udara harus senantiasa dinyalakan saat rongga peledak digunakan, 
dan kapanpun pekerja berada dalam rongga untuk tujuan pemeliharaan, 
perbaikan maupun operasional lainnya. 

6. Selang dan fitting digunakan untuk abrasive blasting harus memenuhi 
persyaratan berikut: 

(a) selang yaang digunakan merupakan jenis yang dapat mencegah 
kejutan dari listrik statis; 

b) panjang selang harus disambung dengan menggunakan sambungan 
logam yang dipasang di bagian luar selang untuk menghindari erosi 
dan perusakan sambungan; 

(c) nozzle harus dipasang pada selang dengan menggunakan fitting yang 
dapat mencegah nozzle terlepas. Nozzle harus dipasang dengan 
menggunakan sambungan logam dan harus cocok ke dalam selang 
eksternal; dan 

(d) alat pengendali yang dipasang dan berfungsi saat operator mengalami 
kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengendalikan harus 
tersedia di ujung nozzle dari selang blasting, baik yang digunakan 
untuk memotong atau memberi sinyal melalui sinyal visual dan suara 
untuk memotong aliran ketika terjadi kondisi blaster kehilangan 
kendali selang. Pot tender harus tersedia setiap saat untuk merespon 
sinyal sesegera mungkin. 

7. Selang dan semua fitting yang digunakan untuk abrasive blasting harus 
diinspeksi secara teratur untuk memastikan penggantiannya dilakukan tepat 
waktu sebelum kerusakan yang menimbulkan kondisi tidak aman terjadi. 

8. Pekerja yang melakukan abrasive blasting harus dilengkapi dengan APD 
yang sesuai, termasuk respirator jenis filter yang digunakan bersama 
dengan perlindungan mata, wajah, pendengaran dan kepala, overalls dan 
sarung tangan. Ketika abrasive blasting dilakukan di ruang tertutup, maka 
operator harus terlindungi dengan respirator jalur udara dan bagian tutup, 
atau dengan helm udara untuk jenis tekanan positif. 

9. Selain pekerja yang melakukan kegiatan peledakan, termasuk operator 
mesin dan yang mengumpulkan bahan abrasif, yang bekerja di daerah 
dimana terdapat konsentrasi bahan dan debu abrasive yang tidak aman, 
harus menggunakan alat pelindung mata dan saluran pernafasan. 
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10. Ketika ada peningkatan tekanan pada jalur selang yang dapat melemparkan 
blaster keluar dari tempatnya, blaster harus terlindungi dengan sistem 
perlindungan jatuh ketika blasting dilakukan pada ketinggian dimana 
perlindungan dari jatuh tidak dapat dipasang pada pagar. 

11. Seseorang yang melakukan abrasive blasting harus melalui pemeriksaan 
kesehatan periodik, termasuk pemeriksaan radiografis dari dadanya. 

9.4. Pengecatan

1. Dalam pengecatan terdapat beberapa bahaya termasuk uap atau asap 
toksik dan risiko cidera mata serta peradangan pada paru-paru dan kulit. 
Paparan pelarut terus menerus akan mendatangkan dampak kesehatan 
jangka panjang termasuk dermatitis. Pengecatan di ruang tertutup dimana 
uap tidak dapat keluar berbahaya, karena pelarut dapat menggantikan udara 
dan dapat berbahaya, mudah terbakar atau bahkan mudah meledak. 

2. Harus dilakukan upaya untuk menggantikan bahan berbahaya, terutama 
yang bersifat karsinogenik, mutagenik dan toksisitas reproduktif, yang 
digunakan pada operasional pengecatan dengan cat dan pelarut yang tidak 
terlalu berbahaya yang masih memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan. 
Bahan berbahaya hanya boleh digunakan bila pekerja mengetahui akan 
risiko kebakaran, toksisitas atau bahaya lain yang mungkin terjadi saat 
pemindahan, penggunaan atau pembuangan bahan-bahan tersebut dan 
pencegahannya, dan terlatih dalam penggunaan atau pembuangannya. 

3. Wadah dan kemasan yang berisi bahan berbahaya yang digunakan dalam 
pengecatan harus: 

(a) diberi tanda untuk menunjukkan isi kemasan menggunakan nama 
bahan kimia, sifat bahaya dan diberi label dengan simbol bahaya yang 
sesuai; dan 

(b) terdapat atau dilengkapi dengan instruksi untuk penanganan dan 
penggunaan isinya yang aman. 

4. Di area mendekati area kerja dimana terdapat bahaya dari uap toksik atau 
yang mengiritasi harus dilengkapi dengan pemberitahuan atau rambu-
rambu yang menunjukkan jenis bahaya yang muncul dan tindakan-tindakan 
pencegahan yang harus dilakukan. 
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5. Persiapan dan pencampuran bahan-bahan berbahaya untuk pengecatan 
harus dilakukan pada lokasi persiapan khusus, terpisah dari tempat kerja 
lain dan memiliki ventilasi yang memadai. Semua kegiatan yang melibatkan 
penanganan bahan-bahan berbahaya, baik dalam bentuk cair atau padat, 
misalnya pengalihan dari satu wadah ke awadah lain, hanya boleh dilakukan 
pada lokasi yang dilengkapi dengan ventilasi udara keluar dan menggunakan 
alat dan peralatan yang dapat membantu mencegah tumpahan bahan-bahan 
seperti tersebut. 

6. Pada ruang dimana pekerjaan dilakukan tanpa menggunakan cat, perekat, 
resin dan persiapan lain serupa yang mengandung bahan yang mudah 
menguap, mudah terbakar atau berbahaya: 

(a) ventilasi yang memadai, baik secara umum ataupun lokal, harus 
disediakan; 

(b) merokok, api terbuka, peralatan yang menimbulkan percikan harus 
dilarang di area itu; 

(c) pencahayaan yang boleh digunakan adalah pencahayaan yang tahan 
ledakan; 

(d) orang yang berkompeten harus menginspeksi semua kabel listrik dan 
pencahayaan untuk memastikan: insulasinya berada dalam kondisi 
yang baik dan bebas dari retakan atau titik-titik aus; tidak ada koneksi 
dalam 15 m; dan jalur tidak kelebihan beban dan tergantung dengan 
kelonggaran yang memadai untuk mencegah tekanan atau gesekan 
yang tidak semestinya; 

 (e) bagian logam dari alat yang digerakan oleh udara, termasuk kipas, 
blower dan penggerak udara jenis jet dan semua pekerjaan saluran 
harus terikat dengan listrik pada struktur kapal; 

(f) ventilasi harus sedemikian rupa sehingga konsentasi uap mudah 
terbakar di bawah 10 persen dari batas ledakan rendah; tes teratur 
harus dilakukan oleh personil yang berkompeten untuk memastikan 
konsentrasinya;

(g) peralatan pemadam kebakaran yang sesuai harus tersedia di tempat 
kerja dan dipelihara pada kondisi yang siap digunakan; 

(h) bila perlu mencegah bahaya, para pekerja harus menggunakan 
peralatan pelindung pernafasan yang dapat digunakan terpisah dari 
udara sekitar; dan 
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(i) ketika cat diaplikasikan pada bagian dalam kapal, maka tidak ada 
pekerjaan lain yang dilakukan pada bagian tersebut, baik saat itu 
maupun beberapa saat setelahnya, sampai dinyatakan aman. 

9.4.1.	 Pengecatan	dengan	penyemprotan

1. Pengecatan dengan penyemrotan tidak dapat dilakukan menggunakan 
bahan yang toksik, misalnya timbal, karbon bisulfida, karbon tetraklorida, 
air raksa, antimony, arsenik, senyawa arsenik atau metanol, atau campuran 
yang berisi lebih dari 1 persen benzena, kecuali pekerja menggunakan alat 
pernafasan udara yang memadai. 

2. Bahaya lain yang berhubungan dengan pekerjaan ini misalnya suara dan 
penanganan secara manual, harus dikendalikan. 

3. Tempat manapun dimana pengecatan dengan penyemprotan dilakukan 
harus diberikan ventilasi yang cukup baik secara alami ataupun mekanik. 
Pekerja juga harus terlindungi dengan menggunakan alat bantu pernafasan 
sehingga konsentrasi larutan yang mereka hirup masih dalam batas yang 
aman.  

4. Pengecatan dengan penyemprotan pada permukaan internal, misalnya pada 
tanki air, tanki dan kompartemen hanya boleh dilakukan ketika: 

(a) alat bantu pernafasan disediakan dan digunakan, bila perlu udara 
harus dihangatkan terlebih dahulu; 

(b) APD diberikan okepada pekerja; dan 
(c) tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan di area tersebut. 

5. Harus terdapat sejumlah alat kebakaran dalam bentuk busa maupun jenis 
lainnya pada tempat dimana bahan yang mengandung nitroselulosa atau 
bahan yang mudah terbakar lainnya digunakan.

6. Tidak boleh ada orang yang merokok, atau membuat api terbuka, bara, 
atau sumber pemantik api lainnya pada tempat dimana pengecatan dengan 
penyemprotan berlangsung atau setidaknya berdekatan dengan lokasi itu.  

7. Semua bagian logam dari alat dan peralatan yang digunakan dalam 
pengencatan dengan penyemprotan, dan juga benda logam yang akan dicat 
harus diikat dan dibumikan. Kondisi sistem pembumian listrik, konduktor, 
koneksi pembumian, peralatan dan alat-alat harus diverifikasi setidaknya 
sebulan sekali. 
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8. Alat-alat pengecatan yang digunakan dengan mengaplikasikan tekanan, 
misalnya pemisah minyak dan tanki pompa minyak, harus dilengkapi 
dengan fitting yang sesuai: katup untuk mengurangi tekanan udara yang 
masuk ke dalam peralatan dan pengukur tekanan tertutup. Alat pengukur 
harus diberi tanda garis merah yang menunjukkan tekanan kerja maksimal 
yang diperkenankan. Koneksi pada selang udara harus dikencangkan 
sehingga dapat mencegah koneksinya rusak akibat tekanan dari udara yang 
terkompresi. 

9. Operator spray gun harus: 

(a) menyesuaiakan tekanan atomisasi dari spray gun tersebut sehingga 
tidak menimbulkan embun berlebih; 

(b) menggunakan spray gun dalam posisi dimana mereka maupun pekerja 
lain tidak berada diantara spray gun dan kipas ventilasi; 

(c) tidak menguji spray gun dengan menyemprotkannya sembarangan; 
dan 

(d) ketika bagian luar kapal disemprot cat, harus memerhatikan arahan 
angin dan mengecat menurut jurusan angin. 

10. Pekerja yang melakukan pekerjaan mengecat dengan menggunakan spray 
gun harus dilengkapi dengan: 

(a) overalls, penutup kepala dan wajah, perlindungan pendengaran, 
respirator dan sarung tangan; dan 

(b) bahan penghilang cat atau campuran penyemprotan dalam jumlah 
memadai untuk menghilangkan sisa-sisa cat dari tangan dan wajah.

9.4.2.	 Cat	dan	lapisan	tanki	yang	dilarutkan	pada	laruan	yang	
mudah	menguap,	beracun	dan	mudah	terbakar	

1. Kegiatan yang melibatkan pelapisan, perekatan dan resin organik yang 
dilarutkan dalam larutan yang sangat toksik, mudah terbakar dan meledak 
dengan titik nyala rendah hanya boleh dilakukan ketika langkah-langkah 
pencegahan berikut dilakukan: 

(a) ventilasi udara keluar tersedia untuk menjaga agar konsentrasi uap 
larutan di bawah 10 persen dari batas ledakan terendah. Pengujian 
teratur harus dilakukan oleh orang yang berkompeten untuk 
memastikan konsentrasi; 
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(b) bila ventilasi gagal atau bila konsentrasi uap larutan mencapai 
atau melebihi 10 persen dari batas ledakan terendah, maka 
pengecatan harus dihentikan dan kompartemen dikeluarkan 
sampai konsentrasinya turun di bawah 10 persen dari batas ledakan 
terendah. Bila konsentrasi tidak turun ketika pengecatan dihentikan, 
maka ventilasi tambahan harus disediakan untuk menurunkan 
konsentrasinya di bawah 10 persen batas ledakan terendah; 

(c) ventilasi harus dilanjutkan setelah pengecatan selesai sampai ruang 
atau kompartemen bebas dari gas. Penentuan akhir apakah ruang 
atau kompartemen bebas gas atau tidak dilakukan setelah peralatan 
ventilasi dimatikan setidaknya sepuluh menit; 

(d) saluran pembuangan harus diarahkan jauh dari area kerja dan dari 
sumber kemungkinan pemantikan. Tes periodik harus dilakukan untuk 
memastikan uap yang dikeluarkan tidak terakumulasi di area lain di 
dalam atau di sekitar kapal atau fasilitas; 

(e) semua peralatan motor dan kontrol harus berjenis yang tahan terhadap 
ledakan sesuai dengan instrumen yang diakui di tingkat internasional 
maupun nasional yang mengatur mengenai perlindungan ledakan. 
Semua motor dan peralatan kontrol yang berhubungan dengannya 
harus dirawat dan listriknya di-grounded; 

(f) hanya ember cat, spray gun dan alat yang tidak memicu api yang boleh 
digunakan. Bagian logam dari cat dan alat cat rol harus diinsulasi 
sebelumnya. Area kerja harus dibuat dengan cara yang memastikan 
tidak menimbulkan pemantikan;

(g) hanya lampu tahan ledakan yang digunakan;
(h)  orang yang berkompeten harus menginspeksi semua kabel listrik dan 

pencahayaan untuk memastikan: insulasinya berada dalam kondisi 
yang baik dan bebas dari retakan atau titik-titik aus; tidak ada koneksi 
dalam jarak yang tidak aman dari pengerjaan kegiatan; dan jalur tidak 
kelebihan beban dan tergantung dengan kelonggaran yang memadai 
untuk mencegah tekanan atau gesekan yang tidak semestinya;

(i) wajah, mata, kepala, tangan dan bagian tubuh terbuka lain dari 
operator yang menangani cat yang mudah menguap harus dilindungi. 
Semua alas kaki harus dipastikan tidak menimbulkan percikan, 
misalnya yang berbahan karet, sepatu bot karet atau sepatu dengan 
sol karet tanpa paku. Baju kerja atau baju luar lainnya harus terbuat 
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dari katun. Sarung tangan yang digunakan harus dibuat dari karet 
dan bukan plastik karena bahaya yang menimbulkan percikan statis; 

(j) ketika melakukan pekerjaan, dilarang untuk membawa korek, rokok, 
cerutu atau pipa tembakau yang menyala, maupun pemantik api atau 
benda-benda mengandung besi lain ke area kerja; 

(k) semua drum penampung cairan pelarut harus ditempatkan pada 
permukaan yang tidak terbuat dari besi dan diangkut ke kapal. Kontak 
dengan benda logam hanya terjadi antara wadah dan drup ketika 
bahan tersebut dipindahkan dari satu wadah ke wadah lainnya; 

(l) spray guns, ketel cat dan bagian-bagian logam dari tabung harus diikat 
secara listrik, dan rakitan listrik harus dibumikan ke kapal;

(m) semua pekerja yang berada di dalam kompartemen dimana pekerjaan 
pengecatan dilakukan harus terlindungi dengan respirator udara dan 
pakaian pelindung yang sesuai, dan udara harus dipantau seperti 
yang diatur dalam bagian 10.3; 

(n) para pekerja yang memasuki kompartemen dalam waktu terbatas 
harus terlindungi dengan respirator filterworkers entering such 
compartments for a limited time should be protected by respirator 
cartridge filter; dan

(o) semua pekerja yang melakukan pengecatan di bagian luar harus 
terlindungi dengan respirator cartridge filter dan pakaian pelindung 
yang sesuai 

9.4.3. Pengeringan

1. Dalam mengeringkan benda-benda yang dicat, harus dipastikan ventilasi 
udara keluar terpasang. 

2. Pengeringan benda yang dicat dengan bantuan harus dilakukan pada ruang 
khusus yang dilengkapi dengan insulasi suhu dan ventilasi yang dapat 
mencegah pembentukan konsentrasi uap pelarut yang bersifat eksplosif. 

9.4.4.	 Aturan-aturan	lain	

1. Cat dan bahan pelapis lain yang secara tidak sengaja tersemprot atau 
tumpah di lantai atau permukaan lain harus segera dibersihkan dan 
dihilangkan. 
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2. Bahan dan kain bekas pakai menghapus harus disimpan dalam wadah logam 
dengan tutup yang mudah menutup. Pada akhir giliran kerja, bahan bekas 
menghapus harus dikeluarkan dari tempat kerja dan disimpan di tempat 
yang aman. 

3. Bila tidak digunakan, kemasan yang berisi cat, pernis, lacquer, dan bahan 
yang mudah terbakar atau menguap harus: 

(a) ditutup rapat; dan 
(b) dijauhkan dari percikan, bara api, sumber panas dan sinar matahari

4. Saat penyelesaian pekerjaan: 

(a) sisa perekat, lacquer, larutan, pengencer cat dan bahan-bahan insulasi 
lain harus disimpan dalam wadah tertutup; dan 

(b) kuas, spray gun, selang dan peralatan lain harus dibesihkan dari 
sisa-sisa cat, lacquer dan perekat di luar kapal, dan disimpan dalam 
wadah yang tertutup rapat.

5. Wadah kosong untuk bahan-bahan pengecatan dan pelapisan lain harus 
disimpan pada tempat penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan 
ventilasi udara keluar atau pada tempat khusus yang ditujukan untuk 
penyimpanan dengan jarak yang memadai dari kapal. Wadah kosong tidak 
boleh dibiarkan berada di tempat kerja. 

6. Pekerja yang terpapar bahan toksik atau yang mengiritasi harus segera 
melapor bila mengalami keluhan fisik kepada layanan kesehatan, pos P3K 
atau penyelia. 

9.5. Pengelasan, pemotongan menggunakan api dan pekerjaan 
yang membutuhkan panas 

1. Beberapa bahaya yang mungkin timbul dari praktik pekerjaan pengelasan, 
pemotongan menggunakan api dan pemanasan termasuk: setruman listrik, 
radiasi, uap (terutama ketika bekerja di ruang tertutup), kebakaran, radiasi, 
suara dan getaran. 

9.5.1. Umum

1. Tidak boleh ada pekerjaan pengelasan atau pemotongan baja yang dilakukan 
di atas kapal kecuali atas perintah penyelia yang berkompeten. 
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2. Sebelum melakukan kegiatan yang membutuhkan pemanasan setempat, 
pengelasan atau pemotongan dengan menggunakan bara api, harus 
dipastikan tempat dan permukaan di dalam maupun di luar yang akan 
dikerjakan bebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar termasuk gas, 
pelapis dan materi-materi lain. 

3. Bila dimungkinkan, cat harus dipindahkan setidaknya 20 cm atau 10 cm 
pada sisi-sisi potongan atau lipatan yang akan dibuat.

4. Pemanasan permukaan yang dilakukan di ruang terpisah atau tertutup hanya 
diperbolehkan bila tersedia sistem ventilasi udara keluar yang akan menjaga 
konsentrasi atmosferik dari gas-gas beracun atau bahan-bahan toksik 
lainnya yang dihasilkan oleh proses di bawah batas yang diperkenankan 
dan yang akan membawa bahan berbahaya melalui udara ke udara luar. 
Bila tidak dapat dilakukan, operator harus dilengkapi dengan alat bantu 
pernafasan.

5. Ketika melakukan pengelasan, pemotongan atau pemanasan pada bahan-
bahan yang mengandung zinc, timbal, cadmium, chromium, beryllium, 
tembaga, nikel, mangan atau bahan-bahan toksik atau berbahaya lain, maka 
harus dilakukan beberapa langkah pencegahan untuk melindungi pekerja 
dari uap dengan menyediakan sistem ventilasi efektif yang termasuk: 

(a) udara bersih;
(b) respirator cartridge, bergantung pada risiko paparan; 
(c) ventilasi udara keluar setempat; atau 
(d) respirator 

6. Selain itu :

(a) konsentrasi asap pada lingkungan kerja harus dinilai; dan 
(b) para pekerja harus melalui pemeriksaan kesehatan khusus 

7. Pekerja lain yang terpapar udara yang sama dengan pengelas atau pekerja 
yang menggunakan metode pembakaran harus mendapatkan perlindungan 
yang sama dengan mereka. Tindakan pencegahan yang memadai harus 
dilakukan untuk melindungi orang-orang yang bekerja atau melewati 
pekerjaan pengelasan dari percikan api yang berbahaya dan radiasi. 

8. Di sekitar tempat dimana pekerjaan yang membutuhkan panas dilakukan 
harus tersedia pemadam api yang sesuai untuk dapat digunakan sesegera 
mungkin dari jarak yang wajar. 
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9. Lantai dimana kegiatan pengelasan dilakukan, harus dijaaga agar tidak ada 
air yang tergenang. 

10. Oksigen tidak boleh digunakan untuk mengalirkan udar, mendinginkan atau 
membersihkan debu dari pakaian.

11. Pekerja pengelas harus menggunakan APD yang sesuai, misalnya sarung 
tangan dan celemek yang tahan api, helm dan kacamata las yang memiliki 
lensa filter yang sesuai. Pengelas harus menggunakan pakaian yang bersih 
dari minyak, lemak dan bahan mudah terbakar lainnya. 

12. Pekerja yang melakukan pekerjaan penghilangan sisa logam atau terak, 
atau pekerjaan serupa harus: 

(a) menggunakan sarung tangan dan kacamata las atau tameng wajah;
(b) serpihan harus disapu ke arah berlawanan dengan tubuh dan 
(c) memastikan orang yang berada di sekitarnya tidak terkena serpihan 

9.5.2.	 pengelasan	pada	tempat-tempat	yang	memiliki	risiko	
kebakaran	

1. Sejauh dapat diterapkan benda yang akan dilas, dipotong menggunakan api 
atau dipaskan harus dibawa ke tempat yang bebas dari risiko kebakaran. 

2. Bila benda tidak dapat dibawa ke tempat yang aman, semua air dan benda 
yang mudah terbakar lainnya harus berada dalam jarang yang aman dari 
pengelasan, api atau pemanasan. 

3. Bila tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, maka harus ada 
beberapa langkah pencegahan untuk mencegah penyebaran terak, percikan 
dan panas dan untuk melindungi bahan-bahan yang mudah terbakar di 
sekitar dengan cara-cara yang efektif. Pekerjaan pada semua kondisi harus 
diawasi oleh orang yang berkompeten.

4. Sebelum kegiatan pengelasan, pemotongan atau pemanasan dilakukan 
terhadap permukaan yang dilapisi dengan pelapis pengawet yang tidak 
diketahui kadar kemudahan terbakarnya, maka pihak yang berkompeten 
harus mengujinya. 

5. Ketika permukaan yang dilapisi oleh pelapis yang mudah terbakar 
dipanaskan, maka peraltan pemadaman api misalnya selang harus siap 
digunakan di tempat kerja tersebut. 
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6. Bila terdapat hidrokarbon di daerah pengelasan, maka mungkin akan 
terdapat tekanan positif dimana pengelasan dilakukan. Tindakan 
pengendalian harus dilakukan di tempat saat pekerjaan yang membutuhkan 
pemanasan tersebut terjadi. 

9.5.3. Pemanasan pada ruang tertutup 

1. Kegiatan pengelasan, pemanasan dan pemotongan yang dilakukan di ruang 
tertutup harus patuh pada persyaratan terkait pada bagian 7.9 

2. Ketika aliran udara tidak dapat dilakukan tanpa menghambat akses, para 
pekerja di ruang tertutup harus dilindungi oleh respirator udara, dan harus 
ada seseorang di luar ruang tertutup yang ditugaskan untuk menjaga 
komunikasi dengan mereka yang bekerja dalam ruang dan memberikan 
bantuan saat terjadi kondisi darurat. 

3. Sebelum pengelasan, pemotongan atau pemanasan terjadi di ruang tertutup 
terhadap logam yang dilapisi lapisan lunak dan berminyak, maka perlu 
melakukan beberapa langkah pencegahan berikut: 

(a) udara dalam ruangan harus diuji oleh orang yang berkompeten untuk 
memastikan udara tersebut tidak megandung uap yang mudah 
meledak, karena memang ada kemungkinan pengawet lunak dan 
berminyak yang mungkin memiliki titik nyala di bawah suhu yang 
mungkin timbul secara alami. Bila terdeteksi uap semacam itu timbul, 
maka tidak boleh ada pekerjaan yang membutuhkan panas yang 
dilakukan sampai tindakan pencegahan dilakukan untuk memastikan 
kegiatan pengalasan, pemotongan atau pemanasan dapat dilakukan 
dengan aman; dan 

(b) lapisan pelindung harus dihapus dari jarak yang memadai dari daerah 
yang akan dipanasi untuk memastikan suhu dari logam yang belum 
dibersihkan menanjak dengan cepat. Pendinginan artifisial terhadap 
logam yang melingkupi area yang dipanaskan dapat digunakan untuk 
membatasi besarnya area yang harus dibersihkan. 

8. Segera setelah pengelasan, pemotongan atau pemanasan dilakukan pada 
ruang tertutup terhadap logam yang dilapisi lapisan lunak dan berminyak, 
dan pada interval setelahnya, penting bagi orang yang berkompeten 
melakukan serangkaian tes untuk memastikan tidak ada uap yang mudah 
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terbakar yang dihasilkan oleh lapisan tersebut. Bila uap seperti itu terdeteksi, 
maka kegiatan itu harus dihentikan sesegra mungkin dan tidak dilanjutkan 
sampai tindakan pencegahan yang diperlukan dilakukan untuk memastikan 
kegiatan dapat dilakukan dengan aman. 

9.5.4.	 Pengelasan	pada	wadah	untuk	bahan-bahan	yang	mudah	
meledak	atau	terbakar	

1. Pengelasan atau pemotongan terhadap wadah yang digunakan untuk 
mewadahi bahan-bahan yang mudah meledak atau terbakar tidak 
diperkenankan. 

2. Kegiatan pengelasan atau pemotongan terhadap wadah yang digunakan 
untuk mewadai bahan-bahan yang mudah meledak atau terbakar, atau 
dimana gas yang mudah terbakar mungkin timbul, hanya boleh dilakukan 
setelah: 

(a) wadah tersebut telah dibersihkan dengan uap atau cara lain yang 
efektif dan setelah diuji terbukti terbebas dari gas dan uap yang mudah 
terbakar; atau 

(b) gas inert menggantikan udara dalam wadah.

3. Bila gas inert digunakan untuk tujuan ini, setelah wadah terisi, maka 
gas harus dibiarkan mengalir perlahan ke dalam wadah selama masa 
operasional pengelasan atau pemotongan. 

4. Sebelum mulai melakukan kegiatan pengelasan pada, atau menerapkan 
panas pada, wadah tertutup atau yang dilapisi atau bagian berrongga 
lainnya, misalnya wadah atau bagian yang dapat diberi udara dengan cara 
yang sesuai untuk memastikan pengeluaran tekanan yang terkumpul saat 
panas diberikan. 

5. Sebelum dilakukan pengelasan, pemotongan atau pemanasan terhadap 
struktur yang berrongga, misalnya skeg, lambung kapal, peluncur air, 
tiang, booms, tiang topang atau jeruji, personil yang berkompeten harus 
menginspeksi struktur, dan bila perlu mengujinya untuk melihat apakah ada 
cairan dan uap yang mudah terbakar, dan memberikan pernyataan bahwa 
pekerjaan itu aman dilakukan. 
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9.5.5. pengelasan dan pemotongan menggunakan gas

1. Tekanan oksigen untuk pengelasan harus cukup tinggi untuk mencegah 
asetilen mengalir kembali ke jalur oksigen. 

2. Asetilen tidak boleh digunakan untuk pengelasan bila tekanan melampaui 
1 atm gauge 

3. Pada setiap hari akhir kerja dan sebelum interupsi kerja yang lebih panjang: 

(a) pasokan katup tabung, generator asetilen dan jalur-jalur gas harus 
tertutup; dan 

(b) pipat tiup dan pipa maupun selang lain yang dapat dipindahkan 
untuk gas yang mudah terbakar atau teroksidasi harus dibawa ke dek 
paling atas atau tempat lain yang cukup memiliki ventilasi dan diawasi 
untuk mencegah konsentrasi gas atau uap berbahaya, kecuali telah 
dilakukan uji konsentrasi eksplosif gas atau oksigen oleh personil 
yang berkompeten sebelum bara dinyalakan. 

4. Tabung digunakan untuk pengelasan dan pemotongan harus dialihkan, 
dipindahkan dan disimpan sesuai dengan peraturan dalam bagian 14.6 

9.5.5.1.	 Penggunaan	bahan	bakar	gas	

1. Pemberi kerja harus secara rinci menginstruksikan kepada para pekerja 
dalam penggunaan gas bahan bakar yang aman sebagai berikut: 

(a) pada kapal yang sedang dibangun, pemipaan sementara untuk 
oksigen, asetilen, gas inert dan udara yang bertekanan harus diuji 
dengan tes tekanan setelah dirakit atau modifikasi sebelum mulai 
bekerja; 

(b) ketika tabung gas digunakan, pengelas tidak boleh mengutak-atik, 
atau berupaya untuk memperbaiki, alat-alat dan katup keselamatan 
pada tabung gas. Tidak boleh ada tabung yang rusak atau tidak 
sempurna yang digunakan; 

(c) tabung harus diberi jarak cukup jauh dari operasional pengelasan 
atau pemotongan sehingga percik api, serpihan logam yang panas 
atau api tidak dapat menyentuhnya. Ketika tidak mungkin, maka perlu 
dipasang tameng tahan api; 
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(d) tabung harus ditempatkan pada tempat dimana tidak menjadi bagian 
dari instalasi listrik. Elektroda tidak boleh dipukul ke arah tabung untuk 
menimbulkan percik api; 

(e) tabun bahan bakar gas harus ditempatkan dengan posisi ujung katup 
di atas bila digunakan. Tidak boleh ditempatkan pada lokasi dimana 
tabung-tabung itu dapat terkena api terbuka, logam panas atau 
sumber panas artifisial lainnya; 

(f) tabung yang berisi oksigen atau asetilen atau gas bahan bakar lain 
tidak boleh dibawa ke ruang tertutup; 

(g) katup tabung, katup penurun tekanan dan torches harus bersih dari 
minyak, lemak, debu dan kotoran; 

(h) sebelum menghubungkan regulator ke katup tabung, katup harus 
agar terbuka sedikit dan segera ditutup. Tindakan ini dikenal sebagai 
“cracking” dan tujuannya adalah untuk membersihkan katup dari debu 
atau kotoran yang mungkin masuk ke dalam regulator. Orang yang 
melakukan operasional ini harus berdiri di salah satu sisi outlet, bukan 
di depannya. Katup tabung gas bahan bakar tidak boleh di’crack’ 
dimana gas dapat sampai pada pengelasan, percikan api, nyala api, 
atau sumber-sumber pemantik lainnya; 

(i) katup tabung harus selalu dibuka perlahan untuk mencegah agar 
regulator tidak rusak. Untuk memungkinkan penutupan secara cepat, 
katup pada tabung gas bahan bakar tidak boleh dibuka lebih dari satu 
setengah kali putaran. Ketika dibutuhkan kunci khusus, maka kunci 
harus berada dalam posisi batang katup ketika tabung digunakan 
sehingga aliran gas bahan bakar dapat dimatikan dengan cepat saat 
kondisi darurat. Pada kasus tabung manifold atau coupled, setidaknya 
satu kunci harus dapat digunakan segera. Bagian atas tabung gas 
bahan bakar harus bersih dari berbagai benda ketika digunakan, 
yang mungkin akan merusak alat keselamatan atau mengganggu 
penutupan katup dengan cepat; 

(j) gas bahan bakar tidak boleh digunakan dari tabug melalui torches 
atau alat lain yang dilengkapi dengan katup shut-off tanpa mengurangi 
tekanan melalui regulator yang sesuai yang dilekatkan pada katup 
tabung atau manifold; 
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(k) ketika tabung asetilen digabung, flash arrestor harus dipasang 
diantara tabung dan coupler block, atau antara couple block dan 
regulatornya. Hanya tabung asetilen yang memiliki tekanan sama 
yang boleh dipasang; 

(l) sebelum regulator dilepas dari katup tabung, katup tabung harus 
dalam keadaan tertutup dan gas dikeluarkan dari regulator; 

(m) bila, ketika katup tabung gas bahan bakar dibuka, ditemukan 
kebocoran pada batang katup, katup harus ditutup dan gland 
nut dipasang dengan rapat. Bila tindakan ini tidak menghentikan 
kebocoran, maka penggunaan tabung harus dihentikan, dan ketika 
itu dilakukan harus diberi tanda dan dilepas. Pada kondisi dimana 
bocoran gas bahan bakar dari katup tabung dan bukan dari batang 
katup dan gas tidak dapat ditutup, tabung harus diberi tanda dan 
dilepas. Bila regulator yang menempel pada katup tabung dapat 
menghentikan bocoran melalui dudukan katup, maka tabung tak 
perlu dilepas; 

(n) bila terjadi kebocoran pada steker sekring atau alat pengamanan 
lainnya, tabung harus dilepas; dan 

(o) tabung yang bocor dan tidak dapat dihentikan dengan menutup katup 
harus dipindahkan dari sumber panas dan perlahan gas dikeluarkan. 

9.5.5.2. Manifolds

1. Manifold harus diberi tanda untuk menunjukkan isi di dalamnya;

2. Manifold hanya boleh ditempatkan pada posisi yang aman dan mudah 
diakses di ruang terbuka. Penghubung selang manifold, termasuk koneksi 
inlet dan outlet, harus diatur sedemikian rupa sehingga selang tidak dapat 
tertukar antara gas bahan bakar dan manifold maupun header oksigen. 
Adaptor tidak boleh digunakan untuk mengubah selang. Penyambung harus 
bersih dari minyak dan lemak. 

3. Ketika tidak digunakan, koneksi selang manifold dan header harus tertutup. 

4. Tidak boleh ada apapun yang ditempatkan dalam manifold yang mungkin 
merusak atau menghambat penutupan katup secara cepat. 
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9.5.5.3. Selang

1. Hanya selang yang dirancang khusus untuk pengelasan dan pemotongan 
yang boleh digunakan untuk menyambungkan torch oksiasetilen ke outlet 
gas. 

2. Semua selang yang membawa asetilen, oksigen, gas bahan bakar alami atau 
buatan, atau gas atau bahan lain yang memicu atau masuk ke pembakaran 
atau atau akan berbahaya bagi pekerja, harus diinspeksi di awal setiap 
giliran kerja. Selang yang rusak harus dikeluarkan. 

3. Katup tekanan balik yang efektif dan flame arrestor harus dipasang pada 
jalur pasokan asetilen antara setiap burner atau pipa tiup dan sumber 
pasokannya harus sedekat dan sepraktis mungkin dari burner atau pipa 
tiup. 

4. Jalur selang untuk oksigen dan asetilen harus berwarna berbeda, atau 
ditandai secara jelas dan tepat. Selang gas oksigen dan bahan bakar tidak 
boleh dipertukarkan. 

5. Koneksi selang harus dikencangkan sehingga dapat menahan kebocoran 
dua kali lebih besar dari tekanan pengaliran maksimum dari tekanan 
regulator pada sistem. Selang ini harus berjenis yang tidak dapat dibuka 
atau dilepas hanya dengan menarik tanpa gerakan berputar.

6. Selang harus dirawat untuk memastikan selang selalu dalam kondisi yang 
baik sehingga tidak kusut atau tertekuk, terinjak, terlindas atau rusak. 
Selang yang terbentang melintasi jalur lalu lalng harus terlindungi dengan 
penutup. Harus disediakan hanger untuk menggantung selang. 

7. Selang yang telah mengalami flashback atau terlihat sudah mengalami 
kerusakan atau keausan yang parah harus diuji dengan tekanan yang dua 
kali lebih besar dari tekanan yang seharusnya dapat ditahan, namun tidak 
boleh lebih dari 13.6 atm. Selang rusak atau yang kondisinya meragukan 
tidak boleh digunakan. 

8. Selang dengan lebih dari satu saluran gas tidak boleh digunakan. 

9. Udara yang terkompresi tidak boleh digunakan untuk membersihkan selang 
apapun yang mengandung residu minyak dari kompresor. Gas inert dapat 
digunakan untuk tujuan ini. 
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10. Selang gas bahan bakar dan oksigen yang ujungnya terbuka harus 
dikeluarkan dari ruang tertutup segera setelah dilepas dari torch. Koneksi 
antara selang dan torch dan antar selang harus dikencangkan dengan fitting 
logam, misalnya pita selang. Katup atau keran pada inlet selang gas dan 
oksigen harus memiliki nomor identifikasi pengguna. 

11. Semua selang harus diinspeksi setidaknya empat bulan sekali oleh personil 
yang berkompeten. Perbaikan apapun harus dilakukan oleh personil yang 
kompeten. 

9.5.5.4.	 Torches

1. Torches harus diinspeksi pada setiap awal giliran kerja, untuk memeriksa 
kebocoran katup shut-off, kopling selang dan koneksi ujung. Torches yang 
rusak tidak boleh digunakan. 

2. Bukaan ujung torch yang tersumbat harus dibersihkan dengan kabel 
pembersih, bor atau alat lain yang sesuai yang memang dirancang untuk 
tujuan itu. 

3. Ketika torches diganti, gas harus dimatikan pada regulator yang mengurangi 
tekanan dan tidak dengan melakukan crimping pada selang. 

4. Torches harus dinyalakan dengan pemantik friksi, api dari saluran yang 
tetap atau cara-cara yang aman. Torches tidak boleh dinyalakan dengan 
pemantik atau dari sumber yang panas.

5. Katup torches operasional harus dibuat atau dilindungi sehingga tidak dapat 
dibuka secara tidak sengaja. 

6. Semua torches harus diinspeksi setidaknya empat bulan sekali oleh personil 
yang berkompeten. Perbaikan apapun harus dilakukan oleh personil yang 
berkompeten. 

9.5.6.	 Pengelasan	dengan	busur	api	listrik	

1. Mesin pengelas harus dikendalikan oleh tombol yang dipasang pada atau 
dekat dengan kerangka mesin. Ketika dibuka, tombol harus dengan segera 
menghentikan daya dari semua penghantar listrik pada mesin..

2. Mesin pengelasan harus disediakan hanya melalui pembangkit atau 
mengkonversi peralatan atau transformator double-wound. Tegangan 
terbuka tanpa-sirkuit maksimum harus sesuai dengan instrumen yang diakui 
secara nasional dan internasional.
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9.5.6.1. Electrode Holder manual 

1. Hanya electrode holder manual yang boleh digunakan yang secara khusus 
dirancang untuk arc welding dan pemotongan, dan memiliki kapasitas 
yang dapat dengan aman menangani arus maksimal yang dibutuhkan oleh 
elektroda. 

2. Setiap bagian yang membawa arus yang melewati bagian dudukan yang dilas 
oleh tukang las atau pemotong, dan permukaan luar dari rahang dudukan, 
harus sepenuhnya diinsulasi terhadap tegangan maksimum yang ditemui 
ke tanah.

9.5.6.2.	 Kabel	dan	konektor	pengelasan	

1. Semua kabel pemotong dan arc welding harus diinsulasi seutuhnya, 
fleksibel, dan dapat menangani persyaratan arus maksimal dari pekerjaan 
yang berlangsung, dengan mempertimbangkan siklus tugas pekerja yang 
melakukan arc welding atau pemotong. 

2. Hanya kabel yang tidak diperbaiki atau sambatan dengan jarak minimum 
3 m dari ujung kabel dimana electrode holder disambungkan, yang dapat 
digunakan, meskipun kabel dengan konektor terinsulasi atau sambatan 
yang kualitas insulasinya sama dengan kabel yang diijinkan. 

3. Ketika harus menyambungkan atau mematok kabel dengan sambungan, 
konektor terinsulasi dengan kapasitas yang setidaknya sama dengan 
kabel tersebut dalam jumlah yang memadai yang harus digunakan. Bila 
koneksi dipengaruhi oleh cara kabel disambungkan maka kabel ini harus 
dikencangkan agar dapat kontak listrik yang baik, dan bagian logam dari 
sambungan yang terbuka harus diinsulasi utuh. 

4. Kabel yang diperbaiki dengan cara buruk tidak boleh digunakan. Ketika kabel 
menjadi aus karena penghantar yang terbuka, maka bagian yang terpapar 
karet dan sambungan friksi atau insulasi yang setara.

9.5.6.3.	 Ground	returns	dan	pentanahan	mesin	

1. Kabel ground return harus memiliki arus listrik yang aman yang memiliki 
kapasitas sama atau melebihi kapasitas output maksimal yang dibutuhkan 
untuk arc welding atau unit pemotong yang mereka salurkan. Ketika kabel 
ground return mengaliri lebih dari satu unit, kapasitas pengaliran arus yang 
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aman harus sama atau melampaui kapasitas output maksimal untuk semua 
unit yang dialiri. 

2. Struktur atau jaringan pipa, kecuali jaringan pipa yang mengandung gas 
cairan yang mudah terbakar atau saluran yang berisi sirkuit listrik dapat 
digunakan sebagai  bagian sirkuit ground return. 

3. Ketika strukutr atau jaringan pipa dijadikan sirkuit ground return, maka 
harus ditentukan mana saja kontak listrik yang dibutuhkan di seluruh titik. 
Pembuat arc, percikan atau panas pada saat ini harusnya menimbulkan 
penolakan struktur sebagai sirkuit ground. 

4. Ketika struktur atau jaringan pipa secara berkelanjutan dijadikan sircuit 
ground return, semua sambungan harus diperkuat, dan inspeksi periodik 
harus dilakukan untuk memastikan tidak ada elektrolisis atau bahaya 
kebakaran berdasarkan penggunaan yang seperti itu.

5. Kerangka semua mesin arc welding dan pemotongan harus ditanahkan baik 
melalui kawat ke tiga pada kabel yang berisi penghantar sirkuit, atau melalui 
kawat terpisat yang ditanahkan pada sumber arus. Sirkuit pentanahan 
selain dari alat struktur kapal harus diperiksa untuk memastikan sirkuit 
antara tanah dan penghantar listrik yang ditanahkan memiliki resistensi 
yang cukup rendah untuk memungkinkan arus yang cukup mengalir untuk 
menimbulkan fusi atau pemotong sirkuit untuk memotong arus. 

6. Semua koneksi yang ditanahkan harus diinspeksi untuk memastikan 
koneksi-koneksi itu kuat secara mekanis dan memadai secara elektrik untuk 
arus yang dibutuhkan. 

9.5.6.4. Operasional

1. Ketika arc welding dilakukan pada ruang tertutup yang lembap namun 
konduktif: 

(a) electrode holders harus diinsulasi secara sempurna; dan 
(b) mesin pengelas harus berada di luar ruang tertutup, atau dilengkapi 

dengan alat penurun voltase ketika melakukan arc welding dengan 
arus alternatif. 

2. Tindakan-tindakan pencegahan yang memadai harus dilakukan untuk 
mencegah: 
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(a) kerusakan pada tali serat karena panas, percikan api, serbuk logam 
panas atau logam panas lainnya; 

(b) api yang disebabkan oleh percikan api, serbuk atau logam berat; dan
(c) uap dan bahan mudah terbakar yang masuk ke dalam area kerja.

3. Pengelas arc elektrik tidak boleh berdiri di atas permukaan yang basah atau 
memiliki tangan atau sarung tangan yang basah. 

4. Pengelas harus melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah: 

(a) bagian tubuh mereka bersinggungan sirkuit listrik ;
(b) bagian tubuh mereka bersentuhan dengan bagian tubuh dengan 

bagian elektroda atau electrode hodler terbuka ketika bersentuhan 
dengan logam; dan 

(c) pakaian, sarung tangan dan boots yang basah atau rusak agar tidak 
menyentuh bagian yang menyala; 

5. Electrode holder yang dalam keadaan panas tidak boleh dicelupkan ke 
air, karena ini dapat membuat pengelas arc maupun pemotong terpapar 
sengatan listrik. Bagian electrode holder yang menyala yang tidak digunakan 
tidak boleh bersentuhan dengan benda logam. 

6. Sirkuit pengelasan harus memiliki nomor identifikasi pengguna ketika 
digunakan, dan harus segera dimatikan bila tidak digunakan. 

7. Ketika electrode holders dalam keadaan tidak ada yang menjaga, 
elekrodanya harus dilepas dan ditempatkan atau terlindungi sehingga tidak 
akan menimbulkan kontak elektrik dengan para pekerja atau benda-benda 
yang menghantarkan listrik. 

8. Ketika memasukkan elektroda ke dalam holder, harus selalu menggunakan 
alat insulasi, misalnya sarung tangan yang terinsulasi. 

9. Elektroda dan return leads harus terlindungi dari kerusakan.

10. Bila memungkinkan, potongan elektroda harus disimpan dalam wadah yang 
tahan api. 

11. Peralatan arc welding listrik tidak boleh dibiarkan dalam keadaan arus listrik 
yang menyala ketika tidak digunakan. 

12. Peralatan yang rusak atau cacat harus segera dilaporkan kepada penyelia 
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9.5.7.	 Arc	welding	logam	gas	

1. Karena proses welding metal-arc gas inert menimbulkan radiasi ultraviolet 
dengan intensitas lima hingga 30 kali dari yang ditimbulkan dalam metal-arc 
welding dengan tameng, dekomposisi larutan klorin karena sinar ultraviolet, 
dan terlepasnya uap dan gas toksik, maka pekerja tidak boleh melakukan 
atau terpapar dengan proses sampai langkah-langkah pencegahan berikut 
dilakukan: 

(a) penggunaan larutan klorin harus berjarak setidaknya 60 meter dari 
arc yang terbuka, dan permukaan yang dibersihkan dengan larutan 
klorin sudah dikeringkans ebelum welding dilakukan pada permukaan 
tersebut; 

(b) pekerja-pekerja lain di area yang tidak dilindungi dari arc dengan 
menggunakan tirai harus terlindungi dengan menggunakan lensa filter 
yang tepat. Ketika ada lebih dari dua orang pengelas yang terkena 
arc masing-masing, maka kacamata dengan lensa filter yang jenisnya 
sesuai harus dikenakan di bawah helm khusus untuk mengelas atau 
tameng tangan untuk melindungi pengelas dari kilatan cahaya dan 
energi cahaya ketika helm diangkat atau tameng dihilangkan;

(c) pengelas dan pengelas lain yang terpapar radiasi harus selalu 
terlindungi sehingga kulit terlindungi dari kemungkinan terbakar 
dan kerusakan akibat sinar ultraviolet lainnya. Helm pengelas dan 
tameng tangan tidak boleh ada yang bocor dan retak, dan bebas dari 
permukaan yang menyilaukan; 

(d) ketika pengelasan arc-logam gas inert dilakukan terhadap bahan 
stainless steel, harus dilakukan tindakan-tindakan untuk menghindari 
konsentrasi krom, nitrogen dioksida dan gas inert yang berbahaya; 
dan 

(e) ketika pengelasan arc-logam gas inert dilakukan terhadap bahan 
alumunium, maka harus diambil tindakan untuk melindungi dari 
konsentrasi ozon dan gas inert yang berbahaya. 

2. Prosedur kerja yang aman bagi pekerja yang menggunakan gas inert dalam 
ruang tertutup harus dilakukan untuk mencegah kekurangan nafas melalui: 

(a) memastikan selang has terhubung dengan aman; 
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(b) menerapkan sistem ijin kerja sesuai dengan bagian 8.3 dari aturan 
ini; dan 

(c) memasitkan ventilasi memadai atau menyediakan respirator.

9.5.8. Pakaian dan peralatan pelindung diri 

1. Pengelas harus diberikan dan menggunakan pakaian terbuat dari kulit 
atau bahan serupa, dan harus selalu menghindari menggunakan pakaian 
dengan bahan yang mudah terbakar misalnya katun murni atau pakaian 
yang berminyak. Pakaian perlindungan harus sedapat mungkin melindungi 
semua permukaan kulit.

2. Ketika melakukan pengelasan, pengelas harus terlindungi oleh helm 
pengelas, tameng wajah atau tameng tangan yang terbuat dari bahan yang 
tahan panas dan diberi insulasi listrik, dan dilengkapi dengan jendela yang 
menyaring infra merah dan radiasi ultraviolet, maupun radiasi yang terlihat 
lainnya. 

3. Ketika personil selain pengelas terpapar radiasi atau percikan api berbahaya 
dari welding arc elektrik, maka mereka harus terlindungi dengan pelindung 
yang tidak mudah terbakar atau tahan api, atau cara-cara efektif lainnya. 

4. Pekerja, seperti pengemudi crane, yang tidak dapat terlindungi dari radiasi 
oleh pelapis harus menggunakan kacamata berwarna sesuai. 

5. Pengelas harus terlindungi dengan menggunakan sarung tangan, pelindung 
lengan, elemek, legging dan spat untuk mencegah luka bakar dari percikan 
logam dan pecahan elektroda. 

6. Pekerja yang menggunakan palu pneumatik atau pahat untuk menghilangkan 
serpihan dari hasil/mesin pengelas harus menggunakan kacamata las yang 
sesuai. 

9.6. instalasi atau perbaikan boiler, pemipaan dan mesin kapal 

9.6.1.	 Boilers

1. Boiler harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang nasional, atau 
instrumen lain yang berlaku di tingkat nasional dan internasional dalam hal 
bahan, desain, konstruksi, inspeksi dan pengujian. 
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2. Hanya personil yang berkompeten yang dapat mengoperasikan boiler. 
Operator dan penjaga boiler harus terlatih dan memiliki sertifikat. 

3. Ruang sekitar boiler harus tetap bersih dari segala hambatan maupun 
kotoran. Katup keselamatan harus dapat digunakan setiap saat. 

4. Boiler harus ditiup ke dalam lubang atau bah, atau pencegahan lain yang 
harus dilakukan untuk menghindari luka melepuh pada orang. 

5. Setiap boiler, baik yang terpisah atau merupakan bagian dari serangkaian 
alat, harus memiliki: 

(a) katup keselamatan yang sesuai; 
(b) alat pengukur uap dan air yang sesuai untuk menunjukkan tekanan 

uap dan ketinggian air dalam boiler; dan 
(c) pagar atau alat pelindung lain harus dipasang pada alat pengukur di 

setiap boiler. 

6. Tekanan maksimal dimana uap dihasilkan, dan tekanan dari tiupan harus 
diberi tanda pada setiap pengukur uap, dan masing-masing penjaga boiler 
harus paham akan pengaturan ini. 

7. Semua bagian boiler uap misalnya katup, keran, injektor dan pompa harus 
diperiksa secara teratur oleh operator. Masing-masing penjaga boiler harus 
menerima instruksi dan pelatihan yang memadai untuk tugas yang mereka 
lakukan. 

8. Hanya personil yang berkompeten yang boleh memperbaiki boiler setelah 
semua tekanan dan panas dihilangkan. 

9. Sebelum pekerjaan dilakukan terhadap api, uap atau ruang air pada boiler 
dimana pekerja mungkin terkena cidera karena media bersuhu tinggi yang 
keluar dari boiler misalnya uap, atau air, minyak atau media lain yang 
memiliki suhu tinggi yang masuk ke sistem interkoneksi, maka pemberi 
kerja harus memastikan langkah-langkah berikut dilakukan: 

(a) isolasi dan katup shut-off yang menyambungkan boiler yang mati 
dengan sistem atau berbagai sistem yang menyala harus diamankan, 
dikosongkan dan kemudian dikunci dan diberi tanda bahwa ada 
pekerja yang sedang bekerja dengan boiler. Penguncian, penandaan 
dan pengosongan katup hanya boleh dilakukan oleh personil yang 
memasangnya atau oleh personil ayang berwewenang hanya setelah 
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terverifikasi bahwa hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya 
kepada para pekerja. Ketika katup dilas dan bukan dipaku, setidaknya 
ada dua katup isolasi dan shut-off yang menghubungkan boiler yang 
mati dengan sistem atau berbagai sistem yang harus diamankan, 
kemudian dikunci dan ditandai. 

(b) tiriskan koneksi ke atmosfer pada semua sistem interkoneksi yang 
mati harus dibuka untuk pengamatan visual drainase; dan

 (c) tanda peringatan agar mendapat perhatian mengenai fakta bahwa 
para pekerja yang bekerja di boiler harus digantung pada lokasi 
yang terlihat di ruang mesin. Tanda ini tidak boleh dilepas sampai 
ditentukan pekerjaan itu selesai dan para pekerja keluar dari boiler. 

9.6.2. Pemipaan

1. Sebelum pekerjaan dilakukan terhadap katup, fitting atau bagian pipa sistem 
pemipaan dimana pekerja mungkin terkena cidera karena media bersuhu 
tinggi yang keluar dari boiler misalnya uap, atau air, minyak atau media lain 
yang memiliki suhu tinggi yang masuk ke sistem interkoneksi, maka pemberi 
kerja harus memastikan langkah-langkah berikut dilakukan:

(a) isolasi dan katup shut-off yang menyambungkan sistem yang mati 
dengan sistem yang menyala harus diamankan, dikosongkan dan 
kemudian dikunci dan diberi tanda bahwa ada pekerja yang sedang 
mengerjakan sistem itu. Penguncian, penandaan dan pengosongan 
katup hanya boleh dilakukan oleh personil yang memasangnya atau 
oleh personil ayang berwewenang hanya setelah terverifikasi bahwa 
hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan bahaya kepada para 
pekerja. Ketika katup dilas dan bukan dipaku, setidaknya ada dua 
katup isolasi dan shut-off yang menghubungkan boiler yang mati 
dengan sistem atau berbagai sistem yang harus diamankan, kemudian 
dikunci dan ditandai.

(b) tiriskan koneksi ke atmosfer pada semua sistem interkoneksi yang 
mati harus dibuka untuk pengamatan visual drainase; dan

2. Bila selang uap dari sumber uap di luar kapal tersambung dengan pemipaan 
uap kapal, pemberi kerja harus memastikan sistem pemipaan uap kapal, 
termasuk selang, dirancang untuk menangani tekanan kerja dengan 
aman sebelum memasok uap dari sumber luar kapal. Pemberi kerja harus 
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mendapatkan persetujuan tertulis atau lisan dari perwakilan kapal yang 
bertanggungjawab, kontraktor, dan personil lain yang memiliki kualifikasi 
berdasarkan pelatihan, pengetahuan atau pengalaman untuk menentukan 
tekanan kerja sistem pemipaan uap kapal itu aman. Pemberi kerja harus 
memastikan pasokan uap dari luar yang tersambung pada sistem pemipaan 
uap kapal memenuhi persyaratan berikut: 

(a) pengukur tekanan dan katup bantuan terpasang pada titik dimana 
selang uap sementara tersambung dengan sistem pemipaan uap 
kapal; 

(b) setiap katup bantuan diatur untuk mengeluarkan uap berlebih pada, 
dan mampu mengeluarkan uap pada tekanan yang tidak melampaui 
tekanan kerja sistem yang aman pada kondisinya sekarang; 

(c) tidak ada cara untuk melepaskan katup bantuan secara tidak sengaja 
dari sistem yang dilindunginya; 

(d) masing-masing alat pengukur tekanan dan katup bantuan harus jelas 
dan terletak pada tempat yang dapat terlihat dan mudah diakses; dan 

(e) setiap katup bantuan ditempatkan ssedemikian rupa sehingga tidak 
menyebabkan cidera bila uap dilepaskan. 

3. Selang dan pipa uap harus diberi pelindung atau terinsulasi bila diperlukan 
untuk mencegah kontak tak sengaja dengan pekerja.

4. Ketika melakukan pengujian tekanan terhadap sistem pemipaan kapal, pipa-
pipa yang dimaksud harus diberi tanda. Katup harus tertutup dan terkunci 
atau diberi tanda, menunjukkan bahwa pekerja sedang bekerja di sistem 
itu. Pengujian harus dilakukan oleh personil yang berkompeten. 

9.6.3. Mesin Penggerak

1. Sebelum melakukan pekerjaan terhadap mesin utama, reduction gear 
atau kopling, pemberi kerja harus memastikan beberapa langkah berikut 
ini dilakukan: 

(a) jacking gear harus dalam keadaan terpasang untuk mencegah agar 
mesin utama tidak berputar secara berlebihan. Harus dipasang tanda 
pada klep yang menunjukkan bahwa jacking gear dalam keadaan 
terpasang. Tanda ini harus selalu terpasang sampai jacking gear dapat 
dilepas dengan aman; 
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(b) bila jacking gear dikendalikan oleh uap, maka pemberi kerja harus 
memastikan katup penghenti jacking gear aman, dan kemudian 
dikunci dan diberi tanda; dan 

(c) bila jacking gear dikendalikan secara listrik, maka sirkuit yang 
mengendalikan jacking gear harus dikeluarkan energinya dengan 
if the jacking gear is electrically driven, the circuit controlling the 
jacking gear should be de-energized by menjatuhkan pemecah sirkuit, 
membuka tuas, atau melepas sekring, manapun yang dirasa tepat, 
dan kemudian dikunci dan diberi tanda.

2. Kunci dan penanda yang disebutkan dalam sub-paragraf (b) dan (c) di atas 
hanya boleh dilepas oleh personil yang memasangnya atau oleh personil 
yang berenang setelah diverifikasi bahwa hal ini dapat dilakukan tanpa 
menimbulkan bahaya kepada pekerja. 

3. Sebelum jacking engine dioperasikan, berikut ini adalah langkah-langkah 
pencegahan yang harus dilakukan: 

(a) pemeriksaan untuk memastikan semua pekerja, peralatan dan alat-
alat tidak berada di mesin, reduction gear, dan kopling; 

(b) pemeriksaan untuk memastikan semua pekerja, peralatan dan alat-
alat tidak berada di baling-baling; 

(c) sebelum pekerjaan dimulai, atau dekat dengan balik-baling, tanda 
peringatan agar mendapat perhatian mengenai fakta bahwa para 
pekerja yang bekerja di area itu harus digantung pada lokasi 
yang terlihat di ruang mesin. Tanda ini tidak boleh dilepas sampai 
ditentukan pekerjaan itu selesai dan para pekerja bebas dari baling-
baling; dan

(d) sebelum mesin utama dimatikan (misalnya ketika memanaskan 
sebelum sebelum pemberangkatan atau pengujian setelah perbaikan 
besar), harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh 
pekerja, peralatan dan alat bebas dari baling-baling. 

9.6.4. Mesin pada dek 

1. Sebelum mulai melakukan pekerjaan pada mesin kerek jangkar atau 
aksesori lain yang menempel, pemberi kerja harus memastikan langkah-
langkah berikut dilakukan: 
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(a) devil claws (juga dikenal sebagai penghalang rantai) harus dipasang 
cukup kuat pada rantai jangkar; 

(b) riding pawls harus dalam posisi menyala; dan 
(c) bila devil claws dan riding pawls tidak ada, rantai jangkar harus 

diamankan dengan struktur tetap yang sesuai pada kapal. 
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10. Bahan-bahan Berbahaya  

10.1. Aturan-aturan Umum 

1. Sebagai dasar untuk menghilangkan atau mengendalikan paparan terhadap 
bahan-bahan berbahaya (termasuk debu, uap dan gas), aturan praktik ILO 
mengenai faktor lingkungan di tempat kerja (2001) harus selalu dijadikan 
bahan rujukan. Dimanapun pekerja terpapar bahan kimia berbahaya, 
aturan praktik Ilo mengenai keselamatan dalam penggunaan bahan kimia 
di tempat kerja (1993), Konvensi Kanker akibat Kerja, 1974 (No.139), dan 
Rekomendasi Kanker akibat Kerja, 1974 (No.147) harus berlaku. 

2. Pihak yang berwenang harus memastikan terdapat kriteria yang dibuat yang 
mengatur tindakan-tindakan yang akan diadopsi untuk keselematan dan 
kesehatan, terutama yang berhubungan dengan:

(a) penanganan, penyimpanan dan pemindahan bahan-bahan berbahaya; 
dan 

(b) pembuangan dan penanganan bahan-bahan kimia berbahaya dan 
produk limbah berbahaya sesuai dengan hukum dan peraturan di 
tingkat nasional, atau instrumen lain yang diakui di tingkat nasional 
dan internasional. 

3. Pemberi kerja harus menyiapkan, bila belum ada, daftar inventaris bahan-
baha berbahaya yang digunakan pada pembangunan atau perbaikan kapal, 
dan mewajibkan kontraktor dan subkontraktor untuk membuat inventaris 
bahan-bahan berbahaya yang mereka gunakan dalam proyek mereka. Daftar 
ini harus menyoroti bahan-bahan yang bersifat mutagen, karsinogenik dan 
toksin reproduktif. 

4. Pada kasus perbaikan kapal, pemberi kerja harus memastikan masing-
masing kapal yang diperbaiki dalam kondisi yang aman, memiliki sertifikasi 
dan ijin yang diperlukan, dan memenuhi persyaratan perbaikan yang sesuai 
dengan instrumen yang diakui secara nasional dan internasional, dan 
terutama: 

(a) bahan-bahan berbahaya telah dikeluarkan dan didaurulang dengan 
cara yang sesuai dengan lingkungan; 

(b) kapal dan tankinya bersih dari gas; dan 



110

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

(c) kapal memiliki register abestos untuk memastikan fasilitas perbaikan 
kapal dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan. 

5. Pada kasus perbaikan kapal, pemberi kerja juga harus mewajibkan atau 
menyiapkan, bila tidak ada sebelumnya, daftar inventaris bahan-bahan 
berbahaya di atas kapal. Daftar inventaris ini harus digunakan untuk 
mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya yang ada yang terdapat dalam 
Lampiran 1 dan 2 dari IMO Hong Kong International Convention for the 
Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, di atas kapal 
dan lokasi serta kuantitasnya bila dapat diterapkan. 

6. Seperti yang diatur dalam hukum dan peraturan nasional, pemberi kerja 
harus memastikan para pekerja tidak terpapar bahan-bahan berbahaya 
sampai pada situasi yang melampaui batas paparan atau kriteria paparan 
lain untuk mengevaluasi dan mengendalikan lingkungan kerja. Mereka 
juga harus mengidentifikasi apakah terdapat bahan-bahan berbahaya 
di tempat kerja dan memantau serta mencatat paparan pekerja untuk 
memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin. Berdasarkan 
data pemantauan para pemberi kerja harus menilai paparan bahan 
berbahaya terhadap para pekerja. 

7. Pemberi kerja harus memastikan semua bahan kimia yang ditangani, 
disimpan dan dipindahkan atau digunakan, diberi tanda, menguraikan 
karakteristik dan instruksi yang relevan mengenai penggunaannya, sesuai 
dengan aturan-aturan: 

(a) aturan praktik ILO mengenai keselamatan penggunaan bahan kimia 
di tempat kerja (1993); dan 

(b) lembar data keselamatan penggunaan bahan kimia yang diberikan 
oleh pemasok. 

8. Bahan kimia yang tidak ditandai atau tidak dilengkapi dengan lembar data 
keamanan penggunaan bahan kimia tidak boleh ditangani dan disimpan 
sampai informasi relevan serupa didapatkan oleh pemberi kerja dan tersedia 
bagi para pekerja dan perwakilan mereka. 

9. Bila diperlukan, agar dapat mengurangi risiko bagi para pekerja, instruksi 
tertulis harus disiapkan dengan secara khusus menguraikan mengenai 
prosedur yang benar yang harus diamati pada kondisi-kondisi ini. Langkah-
langkah yang penting juga harus dilakukan untuk menginformasikan kepada 
para pekerja bahaya-bahaya yang mungkin timbul dan langkah-langkah 



111

pencegahan yang harus dilakukan ketika menemui bahan-bahan berbahaya 
di tempat kerja, termasuk prosedur evakuasi. 

10.2. Penilaian

1. Berdasarkan daftar inventaris bahan-bahan berbahaya, tempat kerja harus 
diinspeksi secara teratur dan informasi mengenai hal-hal berikut harus 
didapatkan: 

(a) bahan-bahan berbahaya yang ada atau mungkin muncul bersamaan 
dengan faktor lingkungan yang berbahaya lainnya; dan 

(b) kegiatan dan proses yang berbahaya 
2. Untuk bahan kimia yang telah teridentifikasi, pemberi kerja harus 

mendapatkan informasi mengenai bahaya intrinsik dari bahan-bahan atau 
produk sesuai dengan kondisi fisik (misalnya padat, cair, gas) yang diberikan 
oleh pemasok dan bila ada daftar inventaris bahan-bahan berbahaya. Bila 
ini tidak dapat dilakukan, pemberi kerja harus mendapatkan informasi dari 
badan lain misalnya International Agency for Research on Cancer (IARC), 
the World Health Organization (WHO), International Programme on Chemical 
Safety (IPCS), Uni Eropa dan lembaga-lembaga berkompeten lain di tingkat 
nasional dan internasionl 

3. Ketika ada risiko yang mungkin timbul dari paparan serat mineral atau 
sintentis, debu mineral dan debu tanaman, pemberi kerja harus memastikan 
terutama peraturan dalam Konvensi Asbestos, 1986 (No.162), dan 
Rekomendasi Asbestos, 1986 (No.172), Aturan praktik ILO mengenai 
paparan kerja dari bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan yang 
disebarkan melalui udara (1980), keamanan penggunaan asbestos (1984) 
dan keamanan penggunaan serat wol insulasi yang bersifat seperti kaca 
(glass wool, rock wool, slag wool) (2001); dan Panduan ILO mengenai Dust 
control in the working environment (silicosis) (Occupational Safety and Health 
Series No. 36, 1977)

4. Ketika mendapatkan informasi mengenai penilaian, pemberi kerja harus 
mempertimbangkan situasi kerja khusus dimana pekerja mungkin terpapar, 
misalnya, dengan: 

(a) uap berbahaya sebagai produk sampingan operasional kerja (misalnya 
pengelasan); 



112

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

(b) bahan-bahan berbahaya dan defisiensi oksigen pada ruang tertutup; 
(c) periode yang lama (misalnya saat lembur) dengan risiko akumulasi 

dosis yang lebih tinggi; 
(d) konsentrasi yang lebih tinggi karena fluktuasi kondisi lingkungan 

(misalnya lingkungan yang panas dimana tekanan uap bahan-bahan 
berbahaya mungkin meningkat); 

(e) penyerapan melalui berbagai jalur (penghirupan, tertelan, terserap 
melalui kulit); dan 

(f) bahan-bahan berbahaya yang mungkin muncul bahkan ketika 
konsentrasi di bawah batas paparan saat melakukan tugas yang sulit.

5. Pada situasi-situasi yang disebutkan pada paragraf di atas, batasan-batasan 
paparan yang diatur oleh pihak berwenang yang berwenang untuk situasi 
kerja normal tidak akan dapat menunjukkan paparan terhadap pekerja. 
Pemberi kerja harus mendapatkan informasi praktis dari pihak berwenang 
yang berkompeten, organisasi dan lembaga internasional (ILO, WHO, IPCS) 
atau badan-badan lainnya. 

6. Pada tahap kedua penilaian, pemberi kerja harus menggunakan informasi 
yang didapatkan untuk menilai risiko terhadap kesehatan yang ditimbulkan 
dari paparan, terutama dampak campuran kimia, dan juga harus 
mempertimbangkan: 

(a) jalur masuk (kulit, penghirupan, penelanan); 
(b) risiko penetrasi melalui kulit yang rusak atau rembesan melalui APD; 
(c) risiko tertelan;
(d) tingkat konsentrasi bahan-bahan berbahaya di udara; 
(e) tingkat pekerjaan yang dilakukan (misalnya tugas yang sulit); 
(f) lamanya paparan (misalnya paparan yang semakin tinggi dari lembur 

yang berkepanjangan); dan 
(g) pengaruh dari faktor lingkungan lain (misalnya panas) dalam 

meningkatkan risiko paparan. 
7. Sebagai tahap ketiga penilaian, perlu ditentukan apakah program penilaian 

kontaminan udara diperlukan atau tidak. Program itu harus: 

(a) menentukan sampai sejauh mana paparan terhadap pekerja; dan 
(b) memeriksa keefektifan tindakan pengendalian teknik.
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10.3. Pemantauan bahan kimia berbahaya di tempat kerja 

10.3.1.	 Prinsip-prinsip	umum

1. Pengukuran kontaminan udara (pemantauan) di tempat kerja diperlukan bila 
teknik lain tidak mencukupi untuk memberikan estimasi yang sah akan risiko 
paparan dan menilai tindakan pengendalian yang ada saat ini. Kesemua 
ini harus dilakukans esuai dengan BAB 12 dari aturan praktis keselamatan 
penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993).

2. Teknik untuk melakukan penilaian risiko dapat berupa: 

(a) informasi mengenai kesehatan intrinsik dan bahaya fisik yang didapat 
dari daftar inventaris bahan-bahan berbahaya di kapal dan lembar 
data keamanan bahan kimia yang sesuai dengan persyaratan yang 
ada pada Bab 3 dari aturan praktik ILO mengenai keselamatan 
penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993), terutama Kartu 
Keamanan Bahan Kimia Internasional yang dikeluarkan oleh IPCS; 

(b) perkiraan paparan berdasarkan metode kerja dan pola kerja; 
(c) pengalaman paparan di tempat kerja atau terhadap pengguna lain; 

dan 
(d) tes kualitatif sederhana, misalnya penggunaan tabung atau pelet 

asap untuk menentukan karakteristik ventilasi, dan lampu debu untuk 
menerangi emisi debu. 

10.3.2.	 Metode-metode	Pengukuran	

1. Peralatan pengambilan sample harus sesuai dengan metode analitik yang 
tersedia dan harus sudah divalidasi dalam rentang konsentrasi di atas dan 
di bawah batas paparan atau kriteria paparan lain sesuai dengan instrumen 
yang diakui di tingkat nasional dan internasional bila ada. 

2. Pemantauan statis harus digunakan untuk menentukan distribusi bahan 
kimia di udara di atmosfir secara umum pada area kerja dan untuk 
mengidentifikasi permasalahan dan prioritas. 

3. Pemantauan pribadi dan pemantauan area harus dilakukan untuk 
mengevaluasi risiko paparan terhadap pekerja individual. Sampel udara 
untuk pemantauan secara pribadi harus diambil dari zona nafas dengan 



114

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

cara pengambilan sample pribadi. Pengamblan sampel harus dilakukan 
ketika kegiatan kerja sedang dilakukan.

4. Ketika konsentrasi dari satu operasional kerja atau fase berbeda dari yang 
lainnya, pengambilan sampel pribadi harus dilakukan dengan cara yang 
mudah dilakukan oleh pekerja sehingga mereka dapat menentukan apakah 
telah terjadi paparan maksimal atau tidak. 

5. Pengambilan sampel pribadi harus mengukur paparan, atau memberikan 
kemungkinan penilaian paparan sepanjang giliran kerja. Paparan harus 
dibandingkan dengan nilai batasan paparan kerja yang biasanya dikutip 
untuk periode delapan jam, atau untuk batas jangka pendek, 15 menit. 
Pengukuran ini dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang giliran 
kerja atau selang seling, sehingga memungkinkan perhitungan yang absah 
tentang paparan rata-rata dan bila perlu dilengkapi dengan pengambilan 
sampel jangka pendek saat masa emisi tertinggi. 

6. Profil paparan dari kategori pekerjaan atau jabatan tertentu (misalnya 
pemotong gas, pekerja yang menghapus asbestos, polychlorinated biphenyl, 
cat, dll) harus dibuat dari data sampel udara untuk berbagai operasional 
kerja dan dari masa paparan pekerja dalam pekerjaan ini 

10.3.3. Strategi Pemantauan 

1. Program pengukuran yang sistematik harus mengevaluasi apakah paparan 
pekerja terhadap bahan kimia berbahaya tertentu yang diatur oleh pihak 
berwenang berkompeten atau ditentukan oleh penilaian awal tetap 
dikendalikan. 

2. Tujuan dari program ini adalah untuk: 

(a) memastikan kesehatan pekerja terlindungi secara efektif; 
(b) memastikan tindakan-tindakan pencegahan yang sudah dilakukan 

masih efektif; 
(c) memastikan kadarnya, seperti yang diukur sebelumnya masih tetap 

sama atau turun; 
(d) memastikan perubahan apapun yang dilakukan pada proses 

pendaurulangan atau praktik kerja tidak akan menimbulkan paparan 
berlebihan terhadap bahan kimia berbahaya; dan 

(e) mendorong pelaksanaan tindakan pencegahan yang efisien 
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3. Pemantauan kontaminan yang bersumber dari udara harus dilakukan 
dengan menggunakan peralatan yang memadai dan hanya oleh personil 
yang berkompeten. 

4. Pemberi kerja harus mengatur inspeksi teratur, pemeliharaan dan kalibrasi 
yang tepat dari peralatan pemantauan.

10.3.4. Pencatatan  

1. Pemberi kerja harus menyimpan data pencatatan pengukuran kontaminan 
yang bersumber dari udara: 

(a) dengan teknik dan jenis (misalnya statis, personal), termasuk data 
mengenai lokasi pabrik, area kerja, proses kerja, sifat bahan-bahan 
berbahaya, nama dan daftar pekerja yang terpapar, jenis kelamin 
mereka, dan tindakan pengendalian lainnya; dan 

(b) untuk periode waktu, seperti yang ditentukan oleh pihak berwenang 
yang berkompeten. 

2, Para pekerja dan perwakilan mereka, serta pihak berwenang yang 
berkompeten harus dapat mengakses berkas-berkas ini. 

3. Selain dari hasil numerikal pengukuran, pemantauan data juga harus 
termasuk misalnya: 

(a) penandaan bahan kimia berbahaya; 
(b) lokasi, sifat, dimensi dan ciri-ciri khas lain dari tempat kerja dan nama, 

jenis kelamin serta jabatan pekerja yang terlibat; 
(c) sumber atau berbagai sumber emisi dari udara, lokasi serta jenis 

pekerjaan dan operasional yang dilakukan saat pengambilan sampel; 
(d) informasi relevan mengenai proses kerja, cara-cara perlindungan 

secara teknik maupun pribadi, dan kondisi cuaca yang berkaitan 
dengan emisi; 

(e) instrumen pengambilan sampel yang digunakan, aksesoris serta 
metode analisisnya; 

(f) tanggal dan waktu pengambilan sampel; 
(g) durasi paparan pekerja, penggunaan atau tidak digunakannya 

pelindung pernafasan, dan komentar lain yang berkaitan dengan 
evaluasi paparan; dan 
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(h) nama orang yang bertanggungjawab untuk pengambilan sampel dan 
untuk penentuan secara analitis. 

10.3.5. Penafsiran dan penggunaan data pemantauan 

1. Risiko paparan harus dinilai atas dasar hasil numerikal yang didapat, 
didukung, dan ditafsirkan setelah mendapatkan informasi lain, misalnya 
lamanya paparan, prosedur dan pola kerja, pengukuran sirkulasi udara dan 
kondisi kerja lain saat pengukuran. 

2. Pada saat pemantauan menemukan kadar yang melampaui batas paparan, 
pemberi kerja harus menginformasikan kepada pekerja dan perwakilan 
mereka dengan cara yang mudah dipahami oleh pekerja, mengenai risiko 
dan aksi yang harus dilakukan untuk menguranginya sebagai bagian dari 
prorgam pencegahan dan pengendalian. 

10.4. Tindakan-tindakan pengendalian

1. Dalam situasi atau operasional apapun yang melibatkan risiko paparan 
terhadap debu asbestos yang bersumber dari udara pada perbaikan 
atau penghilangan struktur yang mengandung bahan asbestos dan 
dalam penanganan, transportasi dan penyimpanan asbestos atau bahan 
yang mengandung asbestos, aturan dalam aturan praktik ILO mengenai 
keamanan penggunaan asbestos (1984) dan publikasi bersama WHO dan 
ILO Outline for the Development of National Programmes for Elimination of 
Asbestos-Related Diseases dan resolusi ILO menyangkut asbestos (2006) 
harus berlaku. Tidak boleh ada produk asbestos baru yang digunakan pada 
pembangunan kapal, konversi kapal atau perbaikan kapal. 

2. Tindakan-tindakan pencegahan dan perlindungan yang tepat harus 
dilakukan sehubungan dengan kegiatan berbahaya yang paling umum 
dilakukan yang melibatkan bahan-bahan kimia: 

(a) penghilangan dan pembuangan asbestos; 
(b) pembuangan polychlorinated biphenyl;
(c) penghilangan air pada lambung dan pemberat kapal; 
(d) penghilangan minyak dan bahan bakar; 
(e) penghapusan dan pembuangan cat; 
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(f) pemotongan logam dan pembuangan logam; dan 
(g) penghapusan dan pembuangan berbagai mesin kapal 

3. Sesuai dengan aturan dalam bagian 6.5 – 6.6 dari aturan praktik ILO 
mengenai keamanan penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993), 
tindakan pengendalian khusus harus dilakukan untuk: 

(a) bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan; 
(b) bahan kimia yang mudah terbakar, reaktif atau eksplosif;
(c) penyimpanan bahan kimia berbahaya; 
(d) pemindahan bahan kimia; dan 
(e) pembuangan dan penanganan bahan kimia;

4. Pemberi kerja harus: 

(a) menginformasikan kepada setiap pekerja yang mungkin terpapar 
bahan berbahaya mengenai bahaya yang berhubungan dengan 
bahan kimia, dan pemberi kerja di lapangan yang pekerjanya mungkin 
terpapar, mengenai bahaya bahan kimia dan tindakan perlindungan 
yang tepat; 

(b) memastikan para pekerja dan atau personil pertolongan pertama 
yang terlatih mengetahui mengenai prosedur kedaruratan yang 
berhubungan dengan paparan bahan kimia berbahaya; dan 

(c) menyediakan pelatihan dan perlindungan yang penting dalam 
mencegah paparan bahaya, termasuk pakaian pelindung yang dapat 
disesuaikan untuk perempuan dan laki-laki. 

5. Setiap pemberi kerja harus :

 (a) mengembangkan dan melaksanakan program komunikasi bahaya 
tertulis; 

(b) sedapat mungkin menyimpan bahan kimia berbahaya berada di dalam 
fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal; dan 

(c) berbagi informasi relevan dengan pemberi kerja lain di lokasi yang 
pekerjanya mungkin terdampak

6. Pemberi kerja harus memastikan: 
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(a) penyimpanan bahan kimia yang tepat dengan: 
(i) menyimpan bahan kimia yang dapat bereaksi dengan satu sama 

lain terpisah; 
(ii) meminimalkan volume bahan kimia yang disimpan; 
(iii) melakukan langkah-langkah pencegahan tumpahan; dan 
(iv) memberikan ventilasi pada area penyimpanan; 

(b) bahwa dimanapun bahan kimia berbahaya digunakan, ditangani 
atau disimpan, harus dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi 
paparan pekerja (misalnya memberikan kap asap berventilasi, 
penanganan jarak jauh), dengan penyesuaian yang sepatutnya bagi 
para pekerja yang hamil; 

(c) bila perlu, APD sesuai yang dapat digunakan oleh laki-laki 
dan perempuan disediakan dan para pekerja terlatih dalam 
penggunaannya yang tepat, dan APD digunakan dengan tepat; 

(d) pos-pos tempat mandi dan pembersihan mata darurat tersedia di 
tempat-tempat dimana bahan kimia berbahaya digunakan dan/atau 
disimpan; 

(e) pembersihan pakaian kerja yang telah tercemar bahan kimia (bila 
dapat digunakan lagi) atau pembuangannya; dan 

(f) tersedianya kondisi dan fasilitas kebersihan (untuk membersihkan diri) 
pada tempat-tempat dimana makanan atau tembakau dikonsumsi. 

10.5. Lembaran data keamanan bahan kimia 

1. Lembar data keamanan bahan kimia (juga sering disebut sebagai “lembar 
data keamanan bahan” atau “lembar data keamanan” di beberapa 
negara) harus didapatkan dan tersedia untuk setiap bahan berbahaya yang 
diidentifikasi. Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals (GHS) (edisi revisi ke enam, PBB, 2015) memberikan panduan 
dalam menyiapkan label, lembar keamanan data dan ketersediaan informasi 
bagi para pekerja. 

2. Sesuai dengan persyaratan dalam Bab 5 aturan praktik ILO mengenai 
keamanan penggunaan bahan kimia di tempat kerja (1993), lembar data 
keamanan untuk bahan kimia harus disediakan oleh pemasok. Lembar 
data keamanan ini disarankan dibuat dalam bentuk elektronik. Setidaknya 
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lembar data keamanan harus memenuhi persyaratan dari pihak berwenang 
yang kompeten dan harus berisi informasi penting berikut: 

(a) identifikasi pembuat, produk dan bahan dasar; 
(b) kandungan fisik dan kimiawi, serta informasi mengenai dampak 

terhadap kesehatan, bahaya fisik, dampak lingkungan dan batas 
paparan yang relevan; serta 

(c) rekomendasi yang menyangkut praktik kerja aman; transportasi, 
penyimpanan dan penanganan; pembuangan limbah; pakaian 
pelindung dan APD; P3K, pemadaman kebakaran dan tumpahan 
bahan kimia.

3. Setidaknya label harus memenuhi persyaratan dari pihak berwenang yang 
kompeten, dan setidaknya harus berisi informasi utama berikut: 

(a) kata atau simbol sinyal; informasi identifikasi, termasuk pembuat, 
produk dan bahan dasar; 

(b) frase mengenai risiko dan keselamatan, pertolongan pertama dan 
prosedur pembuangan; dan 

(c) rujukan pada lembar data keamanan bahan kimia, dan tanggal 
dikeluarkannya.

4. Kartu Keselamatan Bahan Kimia Internasional dari IPCS, tersedia di internet, 
harus dijadikan model dan rujukan. 

5. Pemberi kerja harus memastikan lembar data keamanan ditampilkan dalam 
bentuk tercetak atau secara digital di lokasi dan dapat diakses oleh para 
pekerja dalam bahasa yang sesuai. Para pekerja harus diberitahu mengenai 
bahaya yang mungkin mereka akan temui, bagaimana melindungi diri dari 
bahaya tersebut, dan apa yang harus mereka lakukan bila terpapar. 

10.6. Surveilans Kesehatan

1. Aturan-aturan dalam Lampiran 1 Panduan ini yang menyangkut surveilans 
kesehatan pekerja, penggunaan hasil surveilans kesehatan dan pencatatan, 
harus berlaku. 

2. Paparan terhadap jenis bahan-bahan berbahaya berikut mungkin akan 
membutuhkan surveilans kesehatan yang tepat: 
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(a) substansi (debu, serat, bahan padat, cairan, uap, gas) yang 
memiliki toksisitas sistemik yang diakui (yaitu dampak beracun yang 
berbahaya); 

(b) substansi yang diketahui menyebabkan dampak kronis; 
(c) substansi yang diketahui menimbulkan dampak sensitizers, 

peradangan atau alergi; 
(d) substansi yang diketahui atau diduga memiliki sifat karsinogenik, 

teratogenik, mutagenik atau berbahaya untuk kesehatan reproduksi; 
dan 

(e) substansi lain yang mungkin memiliki dampak kesehatan yang buruk 
terhadap kesehatan terutama pada kondisi kerja tertentu, atau saat 
terjadi fluktuasi pada kondisi lingkungan. 

3. Pada kondisi dimana paparan pekerja terhadap bahaya tertentu, surveilans 
kesehatan harus memasukkan pemantauan biologis untuk deteksi dini 
mengenai dampak kesehatan, ketika: 

(a) terdapat metode rujukan yang valid dan berterima secara umum;
(b) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pekerja mana yang 

membutuhkan pemeriksaan medis (setelah mendapatkan ijin dari 
pekerja yang bersangkutan); atau 

(c) mungkin perlu untuk mendeteksi tingkat paparan dan efek serta 
respon biologis dininya.
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11. Bahaya Fisik 

11.1. Aturan-aturan umum 

1. Untuk menghilangkan atau mengendalikan paparan bahaya fisik, aturan 
praktik ILO mengenai faktor lingkungan di tempat kerja (2001) harus 
dijadikan rujukan. 

11.2. Tergelincir dan tersandung

1. Tergelincir dan tersandung adalah jenis bahaya yang paling umum terjadi 
pada fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal. 

2. Cidera (misalnya otot yang tegang, keseleo, memar pada sendi dan 
otot, ligamen, tendon dan tulang) seringkali terjadi karena desain dan 
pemeliharaan yang buruk. Termasuk hilangnya jalur jalan, material yang 
sengaja dibiarkan berada di gang, memburuknya kondisi tangga dan anak 
tangga, bukaan yang tidak terlindungi, anak tangga yang tidak terawat dan 
permukaan jalan yang memungkinkan terjadinya tergelincir karena: 

(a) permukaan basah atau berminyak; 
(b) tumpahan;
(c) bahaya cuaca;
(d) penutup dek atau lantai yang tidak terlalu kencang; atau 
(e) friksi rendah dek yang basah atau terbuat dari baja 

3, Pencahayaan yang kurang memadai, visibilitas yang buruk, limbah, kabel 
listrik atau selang gas dan udara yang terbuka/terkelupas; dan permukaan 
yang tidak rata dapat menjadi faktor signifikan. Risiko kecelakaan semakin 
tinggi ketika pekerja membawa benda yang menghalangi pandangan atau 
terlalu berat atau kikuk. 

4. Pemberi kerja harus menilai risiko tergelincir dan tersandung, terutama saat 
pemeliharaan ketika risikonya semakin tinggi. 

5. Tergelincir harus dihindari, misalnya dengan menempatkan keset karet pada 
dek dan jalur lalu lalang pejalan kaki di bagian depan kapal, terutama saat 
basah atau ber-es. 

6. Tersandung harus dihindari melalui penggunaan pagar dan alat yang 
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dikendalikan dengan batere untuk mengurangi kebutuhan kabel elektrik. 
Jalur jalan dan lantai harus tetap bersih dan bebas dari berbagai alat, 
termasuk: 

(a) alat, bahan dan peralatan tambahan yang tidak perlu untuk melakukan 
pekerjaan yang sedang berjalan; 

(b) reruntuhan, termasuk limbah padat dan cair pada setiap akhir masa 
giliran kerja; dan 

(c) semua kabel dan selang yang melintasi jalur jalan 

11.3. Kebisingan

1. Pihak berwenang yang berkompeten harus mengatur standard mengenai 
tingkat kebisingan yang dapat diterima untuk mencegah penurunan 
kemampuan mendengar pada lingkungan kerja setiap harinya dan saat 
tingkat kebisingan pada puncaknya. 

2. Ketika memantau area dengan paparan kebisingan yang tinggi, pemberi 
kerja harus mempertimbangkan: 

(a) risiko kerusakan pendengaran; 
(b) tingkat gangguan komunikasi yang penting untuk tujuan keamanan; 

dan 
(c) risiko kelelahan, dengan mempertimbangkan beban kerja mental dan 

fisik dan bahaya maupun efek non-auditori lainnya 

3. Agar dapat mencegah efek samping kebisingan bagi para pekerja, pemberi 
kerja harus: 

(a) mengidentifikasi sumber kebisingan dan tugas yang menaikkan 
paparan terhadap kebisingan; 

(b) meminta saran dari pihak berwenang yang kompeten dan/atau 
layanan kesehatan kerja tentang standard batas paparan dan 
instrumen internasional dan nasional lain yang berlaku; 

(c) meminta saran dari pemasok proses dan peralatan yang digunakan 
dalam fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal tentang emisi 
kebisingan yang mungkin terjadi; dan 

(d) bila sarannya dirasa kurang lengkap atau ada keraguan, memastikan 
profesional yang kompeten memberikan pengukuran yang sesuai 
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dengan instrumen yang diakui di tingkat nasional dan internasional 
saat ini. 

4. Pengukuran kebisingan harus dilakukan untuk: 

(a) menghitung tingkat dan durasi paparan terhadap pekerja dan 
membandingkannya dengan batas paparan seperti yang sudah diatur 
oleh pihak berwenang yang kompeten atau instrumen yang diakui di 
tingkat internasional; 

(b) mengidentifikasi dan menentukan ciri sumber kebisingan dan pekerja 
yang terpapar; 

(c) membuat peta kebisingan untuk menentukan area-area risiko; 
(d) menilai kebutuhan pencegahan dan pengendalian kebisingan secara 

teknik dan untuk tindakan-tindakan lain serta implementasi yang 
efektif lainnya; dan 

(e) mengevaluasi keefektifan tindakan pencegahan dan pengendalian 
kebisingan 

5. Berdasarkan penilaian paparan terhadap kebisingan pada lingkungan kerja, 
pemberi kerja harus membuat program pencegahan kebisingan dengan 
tujuan menghapuskan bahaya atau risiko, atau menguranginya sampai titik 
yang paling rendah dengan segala upaya. Pemberi kerja harus meninjau 
keefektifan pengendalian teknik dan administratif dalam mengidentifikasi 
dan memperbaiki kekurangan apapun. Bila paparan kebisingan pekerja 
melampaui tingkat yang diperkenankan, pemberi kerja harus menggunakan 
semua pengendalian teknik dan administratif yang dapat dilaksanakan 
untuk mengurangi paparan pekerja terhadap tingkat kebisingan yang 
diperkenankan, dan mendaftarkan para pekerja pada program konservasi 
pendengaran yang termasuk: 

(a) pengujian audiometrik; 
(b) pelatihan dan pendidikan mengenai kehilangan pendengaran;
(c) aturan mengenai perlindungan pendengaran yang efektif; 
(d) tindakan pengendalian kebisingan lain untuk menentukan paparan 

yang terus terjadi; dan 
(e) melakukan pemeriksaan metode dan pengendalian untuk menurunkan 

tingkat kebisingan yang menimbulkan paparan berlebih. 
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6. Untuk proses dan peralatan baru, sejauh dapat diterapkan: 

(a) output kebisingan proses dan peralatan yang rendah harus 
dimasukkan sebagai salah satu prasyarat pembelian, selain spesifikasi 
yang berhubungan dengan produksi; dan 

(b) denah tempat kerja harus diatur untuk mengurangi paparan 
kebisingan para pekerja 

7. Untuk proses dan peralatan yang sudah ada sebelumnya, harus 
dipertimbangkan terlebih dahulu apakah proses yang bising benar 
diperlukan atau tidak, atau dapatkah proses ini dilakukan dengan cara 
yang tidak menimbulkan kebisingan. Bila penghilangan proses yang 
bising sebagai sebuah proses keseluruhan tidak mungkin, maka mungkin 
memperbaiki perawatan atau menggantikan bagian yang bising dengan 
alternatif yang lebih tenang perlu dipertimbangkan. Mesin dan alat harus 
diperiksa secara periodik karena komponen yang aus dapat mengakibatkan 
tingkat kebisingan yang lebih tinggi. 

8. Bila penghapusan proses dan peralatan yang bising tidak dapat 
dilaksanakan, sumber-sumber individual harus dipisahkan dan kontribusi 
mereka kepada tingkat tekanan suara yang teridentifikasi. Setelah penyebab 
atau sumber kebisingan teridentifikasi, langkah pertama dalam proses 
pengendalian kebisingan adalah berusaha mengendalikannya pada sumber 
suara. Tindakan itu mungkin juga cukup efektif dalam mengurangi getaran. 

9. Bila pencegahan dan pengendalian pada sumber tidak dapat mengurangi 
paparan secara memadai, memberikan penutup pada sumber kebisingan 
perlu dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya. Dalam merancang 
penutup, beberapa faktor perlu dipertimbangkan bila penutup terbukti 
cukup ampuh dari segi akustik dan perspektif produksi, termasuk akses 
pekerja dan ventilasi. Penutup harus dirancang dan dibuat  sesuai dengan 
persyaratan dan kebutuhan yang disebutkan oleh pengguna, sesuai dengan 
instrumen yang diakui secara internasional. 

10. Bila penutup sumber kebisingan tidak dapat dilakukan, perlu 
mempertimbangkan penanganan jalur transmisi suara alternatif dengan 
menggunakan hambatan untuk menghadang atau membentengi pekerja 
dari bahaya kebisingan. Hambatan harus dirancang dan dibuat sesuai 
dengan persyaratan dan kebutuhan yang disebutkan oleh pengguna, sesuai 
dengan instrumen yang diakui secara internasional. 
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11. Bila mengurangi kebisingan pada sumber atau memotongnya tidak akan 
mengurangi paparan pekerja terhadap kebisingan, maka pilihan terakhir 
untuk mengurangi paparan adalah dengan:

(a) memasang bilik atau tempat akustik untuk kegiatan-kegiatan kerja 
itu dimana gerakan pekerja dibatasi di area yang cukup sempit; 

(b) mengurangi, dengan beberapa tindakan organisasional yang tepat, 
misalnya melakukan rotasi pekerjaan, waktu yang pekerja habiskan 
dalam lingkungan yang bising; 

(c) menentukan area spesifik dengan tingkat kebisingan yang tinggi dan 
memasang tanda peringatan yang tepat yang menunjukkan bahwa 
perlindungan pendengaran wajib dikenakan; dan 

(d) menyediakan alat pelindung pendengaran

12. Pekerja yang mungkin, atau telah terpapar kebisingan yang melampaui 
standard kerja harus mendapatkan pengujian audiometrik awal dan lanjutan 
secara teatur (misalnya dalam tiga bulan sejak kerja dimulai, dan setidaknya 
setiap tahun). Para pekerja yang mungkin terpapar tingkat kebisingan 
tertentu harus dilatih dalam: 

(a) penggunaan alat perlindungan pendengaran yang efektif; 
(b) mengidentifikasi dan melaporkan sumber kebisingan baru atau yang 

tidak biasa yang mereka ketahui; dan 
(c) peran pemeriksaan audiometrik 

13. Para pekerja yang bekerja di lingkungan yang bising harus mengetahui 
tentang hal-hal berikut: 

(a) hasil dari tes audiometrik mereka;
(b) faktor-faktor yang mengakibatkan kehilangan pendengaran yang 

diakibatkan oleh kebisingan dan konsekuensinya dalam hal dampak 
non-auditori dan konsekuensi sosial; 

(c) tingkat kebisingan ; 
(d) langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan, terutama 

yang membutuhkan intervensi dari pekerja aau penggunaan alat 
perlindungan pendengaran; 

(e) dampak dari ligkungan yang bising terhadap keselamatan secara 
umum; dan 
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(f) gejala-gejala efek samping paparan terhadap tingkat kebisingan tinggi. 

14. Untuk informasi lebih lanjut, sila merujuk pada Bab 9 dari aturan praktis 
ILO mengenai faktor lingkungan di tempat kerja (2001). 

11.4. Getaran 

1. Paparan pekerja dari getaran yang berbahaya terdiri dari: 

(a) getaran seluruh tubuh, ketika tubuh berdiri di atas permukaan yang 
bergetar, misalnya kendaraan atau ketika bekerja dekat dengan mesin 
industrial yang bergetar; atau 

(b) getaran yang dialihkan tangan, yang masuk ke tubuh melalui tangan 
dan disebabkan oleh berbagai proses dimana alat getaran atau kerja 
dipegang atau didorong oleh tangan atau jari.

2. Pemberi kerja harus patuh pada standard batas paparan dan instrumen 
lain yang diakui secara nasional dan internasional, seperti yang disyaratkan 
oleh pihak berwenang yang kompeten. Bila pekerja sering terpapar 
getaran karena tangan atau seluruh tubuh, dan beberapa langkah tidak 
menghentikan paparan, maka pemberi kerja harus menilai bahaya dan 
risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang diakibatkan oleh 
kondisi tersebut, dan 

(a) mengidentifikasi sumber getaran dan tugas yang membuat paparan 
itu muncul; 

(b) meminta saran dari pemasok kendaraan, mesin, peralatan tentang 
emisi getaran; dan

(c) bila sarannya dirasa kurang lengkap atau ada keraguan, memastikan 
profesional yang kompeten memberikan pengukuran yang sesuai 
dengan instrumen yang diakui di tingkat nasional dan internasional 
serta pengetahuan yang ada saat ini

3. Pengukuran getaran harus digunakan untuk: 

(a) menghitung tingkat dan durasi paparan terhadap pekerja dan 
membandingkannya dengan batas paparan seperti yang sudah diatur 
oleh pihak berwenang yang kompeten atau instrumen yang diakui di 
tingkat internasional
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 (b) mengidentifikasi dan menentukan ciri sumber getaran dan pekerja 
yang terpapar; 

(c) menilai kebutuhan pencegahan dan pengendalian getaran secara 
teknik dan untuk tindakan-tindakan lain serta implementasi yang 
efektif lainnya; 

 (d) mengevalutasi keefektifan tindakan pencegahan dan pengendalian 
getaran; dan 

(e) bila memungkinkan menentukan frekuensi resonansi 

4. Penilaian harus mengidentifikasi cara-cara dimana alat yang bergetar 
digunakan dan menentukan, terutama, apakah 

(a) penggunaan alat risiko tinggi dapat dihapuskan; 
(b) pekerja-pekerja yang telah mendapatkan pelatihan yang cukup 

mengenai penggunaan alat; dan 
(c) penggunaan alat dapat diperbaiki dengan dukungan.

5. Dengan keinginan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang 
memadai, penilaian harus mempertimbangkan: 

(a) paparan terhadap kondisi dingin di tempat kerja, yang mungkin 
memunculkan gejala getaran jari putih (fenomena Raynaud) terhadap 
mereka yang terpapar getaran; 

(b) getaran pada kepala atau mata, maupun tampilan getaran itu sendiri, 
yang dapat memengaruhi persepsi kita akan tampilan suatu benda; 
dan 

(c) getara tubuh atau kaki, yang dapat memengaruhi manipulasi kendali.

6. Pemberi kerja harus memastikan para pekerja yang terpapar bahaya getaran 
yang signifikan: 

(a) diberitahu mengenai bahaya dan risiko dari penggunaan alat bergetar 
dalam jangka waktu yang lama; 

(b) diberitahu mengenai tindakan yang dapat pekerja lakukan dalam 
mengurangi risiko, terutama penyesuaian duduk dan posisi kerja; 

(c) diberikan instruksi mengenai penanganan yang tepat dan penggunaan 
alat yang dioperasikan dengan tangan dengan pegangan yang ringan 
namun aman; dan 



128

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

(d) mendorong pelaporan perubahan warna jari, rasa kebas atau 
kesemutan tanpa diskriminasi, dan harus ada aturan serta praktik 
di hukum nasional. 

7. Pembuat alat harus: 

(a) memberikan informasi mengenai nilai getaran alat mereka; 
(b) merancang ulang proses untuk menghindari penggunaan alat yang 

bergetar; 
(c) memberikan informasi yang memastikan getaran dikendalikan dengan 

instalasi yang tepat; 
(d) menghindari frekuensi resonansi dari bagian komponen mesin dan 

peralatan; 
(e) mempertimbangkan penggunaan alat kendali jarak jauh pada 

peralatan yang menimbulkan bahaya getaran; dan 
(f) bila dapat diterapkan menggunakan pegangan dengan fitur anti 

getaran 

8. Ketika membeli peralatan dan kendaraan industrial, pemberi kerja harus 
memastikan paparan getaran terhadap pengguna yang sejalan dengan 
hukum dan peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui di tingkat 
nasional dan internasional. 

9. Ketika masih menggunakan mesin yang lama, sumber getaran yang 
menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan harus 
diidentifikasi, dan perlu melakukan modifikasi dengan menggunakan 
pengetahuan saat ini tentang teknik peredaman getaran. 

10. Duduk di kendaraan, termasuk mesin statis yang memiliki pengaturan 
duduk integral harus dirancang untuk mengurangi transmisi getaran kepada 
operator, dan memungkinkan posisi duduk yang secara ergonomis baik. 

11. Ketika pekerja terpapar langsung maupun tidak langsung pada getaran 
yang diteruskan melalui lantai atau struktur lain, mesin yang bergetar harus 
dipasang pada isolator getaran (pelat anti getaran), dipasang sesuai dengan 
instruksi pabrik, atau dirancang dan dibuat sesuai dengan instrumen yang 
diakui secara internasional untuk mesin dan peralatan. 

12. Alat mesin atau yang bergerak harus senantiasa dirawat karena komponen 
yang aus dapat meningkatkan tingkat getaran. 
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13. Ketika pekerja terus melakukan pekerjaan dengan getaran untuk waktu yang 
lebih lama, paparan terhadap getaran dapat menimbulkan cidera, dan bila 
penurunan getaran tidak dapat dilaksanakan, maka pekerjaan itu harus 
diatur ulang agar dapat memberikan waktu istirahat atau rotasi pekerjaan 
yang memadai untuk mengurangi paparan pada tingkat yang aman dengan 
penyesuaian yang sepatutnya bagi pekerja yang hamil. 

11.5. Pencahayaan

1. Area tugas harus diberikan pencahayaan yang memadai untuk memastikan 
agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan tidak ada risiko terhadap 
penglihatan pekerja. 

2. Ketika pencahayaan alami tidak memadai untuk memastikan kondisi kerja 
yang aman, dan pada malam hari, pencahayaan buatan yang cocok dan 
memadai, termasuk pencahayaan portabel bila diperlukan, harus disediakan 
di setiap tempat kerja dan tempat lain di fasilitas pembangunan atau 
perbaikan kapal atau kapal, dimana pekerja harus melalui area itu. 

3. Bila memungkinkan dan dapat diterapkan, pencahayaan permanen pada 
kapal harus sedapat mungkin dirakit di awal operasional. 

4. Pencahayaan listrik harus mengikuti persyaratan relean, terutama yang 
berkaitan dengan pencegahan percikan bunga api dan sumber pemantik 
serta tingkat pencahayaan minimum. Hanya orang yang berwenang yang 
dapat mematikan atau mengganti lampu pada sistem pencahayaan umum. 
Korek api dan lampu dengan api terbuka tidak boleh digunakan untuk 
pencahayaan di atas kapal. Lampu kerja yang tahan terhadap ledakan 
dengan voltase rendah seperti yang diatur dalam instrumen yang diakui 
di tingkat nasional dan internasional (misalnya 12-24 V) harus digunakan 
dalam ruang tertutup. 

5. Bila pencahayaan dalam kapal hanya didapat dari sumber pencahayaan di 
luar kapal, maka pencahayaan darurat harus tersedia di atas kapal saat 
operasional pembangunan atau perbaikan kapal. Pekerja harus disediakan, 
atau dapat mengakses lampu tangan bila terjadi kondisi pemadaman lampu. 

6. Pencahayaan buatan tidak boleh, sedapat mungkin, menimbulkan silau 
atau bayangan yang mengganggu. 
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7. Bila perlu mencegah bahaya dari sengatan listrik, pengkabelan, lampu dan 
mesin listrik yang harus dilindungi dengan menggunakan pagar yang sesuai 
sehingga tidak dapat rusak secara tidak sengaja.

8. Kabel dari peralatan pencahayaan listrik portabel harus memiliki ukuran dan 
karakteristik yang memadai untuk persyaratan listrik, dan memiliki kekuatan 
mekanik yang cukup untuk menahan kondisi berat dalam operasional 
pembangunan dan perbaikan kapal. 

11.6. Listrik 

11.6.1.	 Aturan-aturan	Umum	

1. Peralatan listrik hanya boleh dipasang dengan cara yang sesuai dengan 
undang-undang dan peraturan nasional atau instrumen yang diakui nasional 
dan internasional. Agar dapat memastikan peralatan listrik dikembangkan, 
dipasang dan dipelihara sesuai dengan persyaratan-persyaratan itu, harus 
ditugaskan sejumlah orang yang memiliki sertifikasi dan berkompeten. 
Personil ini harus memiliki kompetensi sampai pada tingkatan tertentu 
sehingga sejalan dengan kualifikasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang 
yang berkompeten. 

2. harus ada rencana pengendalian listrik berkaitan dengan peralatan listrik 
pada fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal dan kapal yang sedang 
dibangun harus menyiapkan dan melaksanakannya. Rencana pengendalian 
listrik harus mencakup: 

(a) pemeriksaan dan pengujian semua peralatan listrik sebelum 
digunakan, setelah dipasang, dipasang ulang atau diperbaiki; 

(b) pemeriksaan dan pengujian sistematik dari semua peralatan listrik 
pada fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal, dan kapal yang 
sedang dibangun harus memastikan perawatannya memadai, 
termasuk memastikan akumulasi debu tidak diperbolehkan; 

(c) interval pengujian dan pemeriksaan dapat berbeda untuk peralatan 
dan bagian dari peralatan tersebut; 

(d) sifat pemeriksaan dan pengujian yang akan dilakukan; dan 
(e) cara dan hasil pemeriksaan serta pengujian yang sesuai dengan 

rencana pengendalian harus dicatat dengan baik. 
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3. Pekerjaan listrik dimana pengetahuan atau pengalaman dibutuhkan hanya 
boleh dilakukan oleh personil atau beberapa personil yang kompeten yang 
bekerja di bawah pengawasan. 

4. Peringatan harus dipasang pada posisi yang mudah terlihat di fasilitas 
pembangunan dan perbaikan kapal dan juga pada kapal yang sedang 
dibangun, mengenai: 

(a) mencegah personil yang tidak berwenang dalam menangani atau 
mengganggu peralatan listrik; dan 

(b) memberikan arahan mengenai penyelamatan dan pertolongan 
pertama pada orang yang mengalami sengatan listrik atau luka bakar. 

5. Instalasi listrik harus dilindungi dari akses tidak sengaja dengan memberikan 
pagar atau mengunci instalasi, dan perlu dipasang tanda-tanda peringatan. 

11.6.2. Insulasi 

1. Semua kawat dan kabel daya harus cukup terinsulasi ketika keluar atau 
masuk ke dalam kompartemen listrik. Kabel harus masuk ke rangka motor 
logam, kotak sambungan dan kompartemen listrik melalui perlengkapan 
yang tepat. Ketika kawat yang terinsulasi selain dari kabel, melalui rangka 
logam, lubang harus diberi peredam isolasi yang cukup. 

2. Konduktor komunikasi untuk telefon dan sistem pemberian tanda yang 
potensial harus terlindungi oleh isolasi atau insulasi yang tepat, atau 
keduanya agar tidak menyentuh konduktor daya atau sumber daya lainnya. 

3. Konduktor listrik voltase tinggi harus terlindungi, terinsulasi atau ditempatkan 
sehingga mencegah agar tidak menyentuh konduktor voltase rendah. Voltasi 
pada kabel sinyal yang terbuka yang dapat tersentuh oleh personil tidak 
boleh melebihi voltase yang mungkin menimbulkan sengatan listrik yang 
mematikan. Dalam pemilihan bahan insulasi, perlu mempertimbangkan 
kondisi dimana konduktor digunakan. 

11.6.3.	 Alat-alat	Kontrol	

1. Semua peralatan dan sirkuit listrik harus memiliki panel distribusi listrik 
yang dirancang dengan tepat untuk dapat memungkinkan kontrol, dan bila 
perlu isolasi atau lock-out. Sakelar dan terminal listrik utama harus diberi 
label yang tepat yang menunjukkan unit mana yang dikontrol oleh sakelar 



132

Keselamatan dan Kesehatan dalam Pembangunan Kapal dan Perbaikan Kapal 

tersebut.

2. Alat kontrol harus dirawat dan diinspeksi secara teratur. 

3. Bila terdapat beberapa alat kontrol untuk motor, sirkuitnya harus diatur 
sehingga motor dapat dinyalakan lagi dari pengendali yang sama 

11.6.4.	 Kotak	Distribusi

1. Di dalam kotak distribusi harus ada alat yang dapat memutus listrik untuk 
setiap sirkuit cabang. Alat ini harus dilengkapi atau dirancang sedemikian 
rupa sehingga dapat ditentukan secara visual ketika alat dibuka dan energi 
listrik terlepas. Kotak distribusi harus menampilkan diagram jalur tunggal 
dan diberi label untuk menunjukkan sirkuit mana yang dikontrol oleh masing-
masing alat. 

2. Pelat inspeksi dan penutup pada peralatan listirk dan kotak-kotak 
sambungan harus tetap berada di tempatnya kecuali saat pengujian atau 
perbaikan. 

11.6.5.	 Sistem	Pentanahan

1. Semua penghantar pentanahan harus selalu dialiri listrik, dan koneksi listrik 
yang efektif dengan tanah dan peralatn yang akan ditanahkan. Penghantar 
pentanahan individual harus disambungkan secara paralel dan tidak boleh 
disambungkan secara serial. 

2. Semua penutup atau pembungkus logam sirkuit listrik harus ditanahkan 
atau diberikan perlindungan yang memadai. Persyaratan ini tidak berlaku 
untuk peralatan yang dioperasikan dengan baterai.

3. Kerangka pentanahan atau perlindungan yang setara harus juga dilakukan 
untuk peralatan bergerak yang diberi aliran listrik melalui kabel. Pagar 
logam dan bangunan logam yang membungkus peralatan logam juga harus 
ditanahkan. 

4. Perlu dibuat persyaratan khusus dalam pemeliharaan untuk memverifikasi 
resistensi dan kelangsungan timah tanah dan memastikan resistensi 
maksimal yang diatur dalam undang-undang dan peraturan nasional atau 
instrumen yang diakui di tingkat nasional dan internasional tidak terlampaui. 
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11.6.6.	 Perlindungan	dari	kelebihan	beban	dan	kebocoran	listrik	
ke	tanah	

1. Arus dalam semua sistem harus dikontrol sehingga ketika pada sirkuit 
manapun arusnya melebihi nilai yang sudah ditentukan, arus akan secara 
otomatis terputus. Sekring yang  menghubungkan ke semua sekring dan 
pemutus sirkuit harus dikalibrasi oleh pembuat dan arus yang terukur harus 
ditulis/ditunjukkan. 

2. Penggunaan sekring dan pemutus sirkuit yang tidak ditandai atau tidak 
dikalibrasi, atau sekring yang jelek atau rangkaian yang salah harus dilarang 

3. Kondisi dimana perlindungan arus bocoran pentanahan otomatis dibutuhkan 
bersama dengan arus dimana perlindungan dijalankan harus ditentukan dan 
diterapkan (misalnya, masing-masing sirkuit yang memasok listrik untuk alat 
yang dioperasikan dengan tangan tidak boleh dioperasikan pada voltase 
yang lebih dari 250 V dan perlindungan arus kebocoran tidak melebihi 30 
milliamp pada sensitivitas 30 milliseconds).

11.6.7. Trafo

1. Trafo harus memiliki wadah yang sesuai dan bila perlu diberi pagar. Penutup 
transformer, bila ada, harus selalu terkunci sehingga menjaga agar pihak 
yang tidak berwenang memasukinya 

2. Trafo apapun, yang dipasang untuk pertama kalinya, tidak boleh 
mengandung polychlorinated biphenyls (PCBs) atau bahan lain yang mungkin 
mengeluarkan gas beracun bila terpantik. Trafo yang mengandung bahan 
ini harus segera dikeluarkan dan ditandai sebagai PCB dan dibuang segera 
setelah memungkinkan dengan cara yang bertanggungjawab. 

11.6.8. Konduktor

1. Konduktor atau kabel, dan kondisi dimana kabel dipasang dan digunakan 
harus sesuai dengan peraturan perundangan di tingkat nasional atau 
instrumen yang diakui di tingkat nasional dan internasional. 

2. Semua jalur listrik harus dibangun dan dirawat sesuai dengan undang-
undang dan peraturan di tingkat nasional atau instrumen yang diakui secara 
nasional dan internasional. 
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3. Kabel sementara pada fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal dan 
kapal yang sedang dalam pembangunan atau perbaikan harus sesuai 
dengan persyaratan berikut: 

(a) tabel jarak dari kabel fase jalur listrik terendah ke tanah harus 
dissiapkan; 

(b) tidak boleh ada bahan lain yang diletakkan di bawah jalur listrik; dan 
(c) forklift atau alat-alat pengangkat lainnya tidak boleh dilakukan di 

bawah atau dekat jalur listrik kecuali bagian pengangkat atau yang 
menjulur dari mesin tidak mendekati jarak aman dari jalur listrik 
(misalnya 1 m untuk jalur sampai 1kV, 3 m untuk jalur sampai 33 kV, 
6 m untuk jaluar sampai 132 kV, atau 7 m untuk jalur sampai 400 kV. 
Ketika tidak diketahui rating-nya, maka jaraknya tidak boleh kurang 
dari 6 m). 

4. Pekerjaan apapun yang dilakukan dekat dengan jalur listrik harus selalu 
melalui penilaian risiko dan ijin sebelum pekerjaan dimulai. 

5. Kabel tambahan harus ditempelkan pada mesin dengan cara yang sesuai 
untuk melindungi kabel dari kerusakan dan mencegah tekanan pada 
sambungan listirk. Kabel tambahan lain pada crane dan peralatan serupa 
harus: 

(a) disimpan dalam perahu kabel; 
(b) stored on reels mounted on the equipment; and
(c) dicegah dari kerusakan mekanis (terkupas, putus, dll).

6. Meskipun harus dihindari, pekerja harus secara manual menangani ‘trailing 
cable’ dalam melakukan pekerjaan mereka, dan harus diberi perlengkapan 
yang diperlukan misalnya penggantung, tong, sarung tangan dan pelindung 
badan. Trailing cable untuk mesin-mesin yang bergerak, harus dipastikan 
berada di tempat yang tepat, sehingga tidak rusak atau membuat 
tersandung. Di daerah yang banyak gundukan, kabel harus diletakkan pada 
penyangga. 

7. Kabel yang cacat secara mekanis harus segera dikeluarkan dari tempat kerja 
sesegera mungkin. Namun bila terpaksa namun masih aman, kabel yang 
rusak dapat digunakan sementara waktu bila telah diperiksa oleh orang 
yang memiliki keahlian listrik dan menganggapnya aman. Bila ada kabel 
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yang membutuhkan perbaikan, maka harus segera diputus aliran listrik 
dari sumbernya. 

8. Jarigan listrik ajangan dipakai bekerja bila ada badai petir. 

9. Sambungan tetap dan perbaikan pada power cable termasuk trailing cable 
harus: 

(a) secara mekanis baik dan konduktivitas listrik harus sama dengan 
aslinya; 

(b) isolasi paling tidak sama dengan aslinya dan diberi perapat untuk 
mencegah rembesan air; dan 

(c) dilindungi dari kerusakan sedapat mungkin sama dengan aslinya, 
termasuk kemampuan rekat pada dinding luar. 

10. Kabel power dengan tegangan lebih dari 150V, phase-to-earth tidak boleh 
digerakkan/dipindahkan dengan peralatan kecuali menggunakan sled/sling 
yang diisolasi. Apabila kabel bertegangan digerakkan secara manual, maka 
harus dilengkapi dengan peralatan seperti sling, tali-tali, pengait, thongs 
harus digunakan untuk melindungi personil yang mengerjakannya atau cara 
lainnya. Namun menarik kabel dengan menggunakan alat-alat tersebut tidak 
dilarang selama kabel tersambung dengan peralatan mekanis dan kabel 
terisolasi. Kabel power harus terpisah dari kabel untuk torch. 

11.6.9.	 Switchboards	dan	switchgear	

1. Switchboards dan switchgear harus dipasang dan diletakkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

(a) panel aman dan dapat dijangkau oleh personil yang berwenang; 
(b) bagian yang menyala tidak dapat diakses oleh personil yang tidak 

berwenang; 
(c) Ruang kerja yang cukup untuk mengooperasikan secara manual bila 

diperluka, termasuk bagian belakang panel dengan jarak ketinggian 
kurang dari 2.5 m dari lantai; ruang yang bersih tidak boleh kurang 
dari 1 m antara bagian atas peralatan dan plafon yang memiliki materi 
yang mudah terbakar. 

(d) penerangan/pencahayaan memadai harus disediakan; 
(e) memunyai kapasitas yang cukup untuk menangani short circuit 

(korslet);
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(f) mencegah atau melarang akses personil yang tidak berwenang dan 
pemberitahuan mengenai hal ini harus dipasang di pintu masuk; dan 

(g) pengumuman tentang bahaya dan penanganannya bila terjadi 
sengatan listrik. 

11.6.10.	Perlindungan	dari	mesin	portabel,	alat	angkut	dan	mesin	
yang	dapat	dipindah-pindah	

1. Mesin yang mobile dan dapat dipindahkan serta trailing cable yang 
beroperasi di atas low voltage (tegangan rendah, biasanya kurang atau 
sama dengan 50 V AC (rms) dan kurang atau sama dengan 120 V DC (ripple 
free) harus dilindungi dengan alat yang dapat menghindari kebocoran pada 
tanah yang dapat memutus voltase ketika kabel antara supply atau control 
box dan mesin putus. 

2. Ketika terjadi “earth leakage” alat dan peralatan yang diatur dalam peraturan 
dan perundangan nasional atau instrumen yang diakui di tingkat nasional 
dan internasional, maka harus dilakukan beberapa hal berikut: 

(a) kebocoran arus listrik peralatan harus ditegaskan saat operasi; 
(b) waktu untuk melakukan ‘trip’ jaringan listrik yang memasok listrik 

untuk peralatan; dan 
(c) setiap mesin portabel atau peralatan yang berhubungan dengan kabel 

pada voltase di bawah voltase rendah, nilai pada milliamps pada tipe 
yang instanenous harus ditentukan saat operasi. 

3. Peralatan listrik portabel dan kabel fleksibel harus terlindungi secara 
otomatis sehingga mampu memutus tegangan saat terjadi putusnya 
sambungan kabel pentanahan antara sumber tegangan atau control box 
dan mesin. 

4. Setiap peralatan pembatas arus hubungan singkat harus memunyai sertifikat 
dari pabrik sesuai dengan standard yang ada. 

5. Interval pemeriksaan dan pengujian harus dibuat berdasarkan 
penggunaannya.
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11.6.11.	Prosedur	keselamatan	lainnya	

1. Kontrol harus disiapkan untuk mencegah peralatan yang mobil bekerja 
melebihi kemampuan konduktor atau beban terlepas bila melewati 
kemampuan konduktor kecuali konduktor sangat baik atau diproteksi. 

2. Jaringan tenaga harus dilepas sebelum pekerjaan dilaksanaan pada jaringan 
kecuali menggunakan tool ‘hot-line’. Tanda peringatan yang sesuai harus 
dipasang oleh pekerja. Switch harus pada posisi terkunci, bila tidak mungkin 
harus diberi tanda lain untuk mencegah jaringan yang dinyalangan tanpa 
sepengetahuan personil yang bekerja. Kunci, tanda atau alat pencegah 
lain hanya boleh dibuka oleh orang yang memasangnya atau orang yang 
berwenang.

3. Peralatan listrik harus pada posisi tidak dialiri aliran listrik sebelum pekerjaan 
mekanikal dilakukan pada alat listrik tersebut. Power switch harus dalam 
posisi terkunci, atau bila tidak memungkinkan perlu diberi tanda sehingga 
orang yang menggunakannya tahu ketika alat tersebut dinyalakan. 
Peringatan harus dipasang pada power switch dan diberi tandatangan oleh 
orang yang akan bekerja. Kunci, peringatan atau alat peringatn lain hanya 
boleh dilepas oleh orang yang memasang atau yang berwenang. 

4. Bila peralatan akan dipindah atau dioperasikan di dekat tegangan tinggi 
dimana jaraknya kurang dari 3 meter maka saluran listrik harus dimatikan 
dan pentanahan harus dilakukan atau pencegahan lainnya. 

5. Bila ditemukan potensi bahaya maka harus diperbaiki sebelum peralatan 
atau jaringan listrik diisi dengan arus listrik. 

6. Tanda-tanda bahaya harus dipasang pada instalasi tenaga listrik. 

11.7. Listrik dan medan magnet 

1. Aliran listrik dan medan magnet selalu ditemukan pada peralatan yang dilalui 
oleh arus listrik, termasuk pengelasan dan pengujian yang menggunakan 
teknologi berbasis particle magnitude. Beberapa studi mengindikasikan 
bahwa paparan medan magnet dapat menyebabkan beberapa jenis kanker 
dan tumor otak. Medan magnet juga dapat memengaruhi kewaspadaan, 
suasana hati, fungsi hati dan sistem kekebalan dan reproduksi tubuh. 
Beberapa orang bahkan mengalami iritasi kulit karena adanya medan 
magnet. 
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2. Tidak seperti medan listrik, medan magnet tidak mudah ditapis, karena 
dapat menembus semua material. Namun, kekuatan dari medan dapat 
menurun seiring dengan semakin jauhnya jarak dari medan magnet. Sangat 
disarankan untuk mematikan semua peralatan listrik bila tidak digunakan. 

3. Para pekerja yang menggunakan alat pacu jantung tidak boleh terpapar 
medan magnet dengan kekuatan yang dapat memengaruhi alat. Perempuan 
hamil juga tidak boleh terpapar medan magnet karena mungkin akan 
memengaruhi janin. Peralatan yang menghasilkan medan magnet seperti 
itu harus selalu diberi tanda 

4. Instalasi yang tetap menghasilkan medan magnet yang kuat seperti 
transformer dan switching station (generator, motor, capacitator, dll), sejauh 
mungkin dari tempat kerja.  

5. Panduan dan rekomendasi dapat ditemukan pada Protection of workers 
from power frequency electric and magnetic fields: A practical guide, ILO 
Occupational Safety and Health Series No. 69 (Geneva, 1994).

11.8. Radiasi Optik 

1. Para pekerja yang melakukan pekerjaaan dimana mereka terpapar langsung 
radiasi optik—ultraviolet (UV), penyinaran langsung termasuk sinar matahari 
dan infrared (IR)—harus dilengkapi dengan peralatan pelindung wajah dan 
mata, terutama pada operasi pemotongan menggunakan lidah api dan 
pengelasan. 

2. Untuk maksud mendeteksi gejala kanker pada kulit, pekerja yang terus 
menerus bekerja di bawah paparan radiasi optik, termasuk paparan 
matahari langsung harus masuk dalam surveilans medis secara teratur. 

11.9. Radiasi ion

1. Peralatan yang menjadi sumber radiasi ion termasuk: 

(a) alat yang memakai sumber-sumber radioaktif untuk merekatkannya 
misalnya: 
(i) density gauges;
(ii) level gauges;
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(iii) multiphase flow meters;
(iv) detektor asap; 
(v) moisture gauges; atau
(vi)   peralatan pengujian yang sifatnya non-detstruktif (sinar gamma); 

dan 
(b) alat-alat iradiasi (sinar X) misalnya:

(i) peralatan analisis XRF (yang dipegang dengan tangan atau yang 
dioperasikan di laboratorium); dan 

(ii) peralatan pengujian yang sifatnya non-destruktif.
2. Bentuk dan wujud dari sumber serta dosis radiasi dimana pekerja terpaapr 

menjadi dasar penilaian risiko bahaya paparan radiasi ion. 

3. Pemantauan paparan radiasi harus dilaksanakan sesuai dengan instrumen 
yang diakui di tingkat nasional dan internasional. 

4. Peralatan yang menghasilkan radiasi ion harus digunakan dan dirawat 
dengan tepat sesuai dengan instrumen yang diakui di tingkat internasional.

5. Tanda-tanda harus dipasang ketika menggunakan alat radiasi ion untuk 
memastikan pekerja lain tidak terpapar bahaya. 

6. Zona eksklusi harus dikembangkan sesuai dengan instruksi pabrik dan 
akses pada area dimana alat radiasi ion digunakan harus dibatasi, dan 
harus diberi tanda yang tepat dengan rambu dan garis bendera pengaman. 

7. Tindakan-tindakan surveilans kesehatan untuk fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal dan untuk kapal yang sedang dibangun dan diperbaiki harus 
mempertimbangkan potensi paparan radiasi ion dimana radiasi ini menjadi 
masalah pada fasilitas. Para pekerja harus diberi instruksi mengenai jenis 
radiasi, dampak yang mungkin terjadi dan bagaimana dampak yang dipantau 
dan diukur. 

8. Informasi yang dibutuhkan: International basic safety standards for 
protection against ionizing radiation and for the safety of radiation sources 
(FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO and WHO), Vienna, 1996 dan aturan 
praktik ILO mengenai perlindungan pekerja dari radiasi (radiasi ion) (1987). 
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11.10. Radiografi  

1. Penggunaan materi fisi untuk inspeksi materi dan las merupakan sumber 
radiasi yang umum terdapat pada proses pembangunan dan perbaikan 
kapal. Radiasi dihasilkan oleh mesin sinar X atau oleh bahan radiografi 
misalnya iridium-192 atau cobalt-60. Bahan radiografi mengeluarkan radiasi 
secara konstan. 

2. Pihak berwenang yang memiliki kompetensi harus memastikan kriteria, 
peraturan dan instrumen yang penting untuk perlindungan radiasi dibuat 
berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pekerja dan pemberi kerja. 

3. Pemantauan paparan radiasi harus dilaksanakan sesuai dengan instrumen 
yang diakui secara nasional dan internasional. 

4. Pemberi kerja harus memastikan instruksi, sertifikasi, informasi dan 
pelatihan yang tepat bagi pekerja yang melakukan pengawasan pengelasan 
dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan persyaratan kriteria, 
peraturan dan instrumen perlindungan radiasi lainnya. 

5. Akses pada wilayah dimana pengujian radiografi dilakukan harus dibatasi 
dan diberi tanda dengan rambu radiasi Sinar X dan jalur pengaman 

11.11. Kondisi tekanan pada keadaan panas, dingin dan basah 

1. Risiko akan meningkat pada kondisi-kondisi khusus, termasuk ketika: 
(a) suhu dan/atau kelembapan lebih tinggi dari biasa;
(b) pekerja terpapar pada panas radiasi yang tinggi; 
(c) suhu tinggi dan/atau kelembapan yang timbul karena pakaian 

pelindung yang berat atau tingginya beban kerja; 
(d) suhunya lebih rendah dari biasanya; 
(e) kecepatan angin tinggi (lebih dari 5 m per detik) yang terus ada dengan 

suhu yang rendah; 
(f) pekerjaan yang dilakukan untuk masa yang lama dengan suhu rendah; 

atau 
(g) pekerjaan yang dilakukan pada kondisi yang hujan atau basah yang 

mengakibatkan pandangan yang buruk dan permukaan yang licin, 
dan dapat meningkatkan risiko hypothermia. 
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2. Bila pekerja terpapar pada semua atau beberapa dari kondisi yang tersebut 
di atas, dan bahayanya tidak dapat dihapuskan, maka pemberi kerja harus 
menilai bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan dari suhu 
ekstrim dan kondisi basah, dan menentukan pengendalian yang perlu 
dilakukan untuk menghilangkan bahaya atau risiko, atau menguranginya 
hingga tingkat yang dapat dilakukan. 

3. Penilaian harus mempertimbangkan peralatan penggunaan penahan hujan 
atau pakaian pelindung lain dari bahan-bahan berbahaya yang mungkin 
meningkatkan risiko stress akibat panas, dan juga pelindung pernafasan 
yang kurang nyaman dan jarang digunakan saat lingkungan kerja yang 
sangat panas. 

4. Dalam menilai bahaya dan risiko, pemberi kerja harus: 
(a) membandingkan dengan tempat kerja serupa dimana telah dilakukan 

pengukuran; bila ini tidak dapat dilakukan, maka perlu memastikan 
orang yang memiliki kemampuan secara teknis, menggunakan alat 
yang tepat dan terkalibrasi dengan tepat; 

(b) meminta nasihat layanan kesehatan kerja atau badan yang kompeten 
mengenai standard paparan yang harus diterakan; dan 

(c) mengingat keakuratan pekerjaan manual sangat terpengaruhi oleh 
suhu dingin. 

5. Ketika penilaian menunjukkan bahwa pekerja mungkin berisiko mengalami 
stress akibat panas atau hypothermia, pemberi kerja, harus sedapat 
mungkin menghapuskan keperluan bekerja dalam kondisi tersebut atau 
mengambil tindakan untuk mengurangi risiko suhu ekstrim. 

6. Pekerja yang terpapar kondisi panas, dingin atau basah, maupun pejabat 
pengawasnya harus dilatih: 
(a) untuk mengenali gejala yang mungkin menimbulkan stress akibat 

panas atau hypothermia, baik pada diri mereka atau lainnya, dan 
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya 
dan/atau kondisi darurat; 

(b) mengenai penggunaan tindakan penyelamatan dan pertolongan 
pertama; dan 

(c) dalam melakukan tindakan ketika risiko kecelakaan semakin tinggi 
karena tinggi atau rendahnya suhu atau kondisi basah. 
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7. Pekerja harus diberi saran mengenai: 
(a) pentingnya kekuatan fisik untuk pekerjaan yang dilakukan dalam 

lingkungan yang panas, dingin atau basah; dan 
(b) pentingnya minum cairan dalam bentuk dan jumlah yang tepat dan 

pola makan yang memastikan garam dan potassium cukup, serta 
unsur lain yang mungkin berkurang karena berkeringat. 

11.11.1.	Kondisi	kerja	yang	panas

1. Ketika kondisi yang tidak sehat atau tidak nyaman muncul karena suhu 
udara yang tinggi, pemberi kerja harus melakukan cara-cara yang dapat 
mengurangi suhu udara, yang mungkin termasuk ventilasi atau pendinginan 
udara. 

2. Pemberi kerja harus berhati-hati dengan desain ventilasi pada area atau 
ruang tertutup dimana pekerjaan dilakukan. Ketika sistem fail-safe tidak 
dinyalakan, maka harus dilakukan pengawasan pekerja yang memadai 
trhadap pekerja yang berisiko untuk memastikan mereka dapat dikeluarkan 
dari bahaya. 

3. Ketika risiko semakin meningkat dari panas metabolik yang timbul saat 
bekerja, dan metode penghapusan risiko lain tidak dapat dilakukan, maka 
pemberi kerja harus mengatur siklus kerja-istirahat bagi pekerja yang 
terpapar, lebih baik di ruang istirahat yang memiliki AC atau lebih dingin. 
Periode istirahat harus seperti yang diatur oleh pihak berwenang yang 
berkompeten dan harus cukup memberikan waktu bagi pekerja untuk 
kembali bekerja. Pemberi kerja harus memastikan bantuan mekanis yang 
memadai tersedia untuk mengurangi beban kerja dan tugas yang dilakukan 
di lingkungan panas didesain secara ergonomis bagi laki-laki dan perempuan 
untuk mengurangi tekanan fisik. 

4. Agar dapat menjaga hidrasi, pemberi kerja harus menyediakan dalam jumlah 
yang cukup air minum, dengan elektrolit yang tepat bila dapat dilakukan. 

5. Ketika risiko sampingan dari stress karena panas timbul bahkan ketika 
semua tindakan kontrol telah dilakukan, maka pekerja harus diawasi 
sehingga dapat dikeluarkan dari kondisi panas bila muncul gejala. Pemberi 
kerja harus memastikan fasilitas bantuan pertama, dan terdapat staff yang 
terlatih dalam penggunaan fasilitas tersebut. 
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6. Ketika pekerja diharuskan berpindah dari lingkungan kerja yang panas ke 
lingkungan kerja yang lebih dingin, terutama ketika mereka harus terpapar 
angin kencang, maka perlu sangat berhati-hati, mengingat bhawa faktor 
dingin dapat mengakibatkan kulit yang terbuka mendingin dengan cepat. 

11.11.2.	Lingkungan	kerja	yang	dingin	

1. Pekerja harus telrindungi dari bentuk stress akibat udara dingin yang 
berlebihan, hypothermia dan cidera dingin. Pada iklim yang dingin, saat 
musim dingin, sedapat mungkin: 

(a) tempat kerja yang terpapar dalam kondisi tertutup atau dilapisi dengan 
penahan angin; 

(b) harus tersedia fasilitas bagi pekerja, untuk menghangatkan diri 
mereka ketika bekerja di kondisi terpapar; dan 

(c) bila tidak mungkin menutup atau memberi penahan (sub-paragraf a) 
tidak mungkin dilakukan, maka pakaian pelindung harus disediakan 
dan dikenakan. 

2. Suhu tubuh utama tidak boleh di bawah 36°C (96.8°F). perlu perlindungan 
yang baik untuk mencegah cidera dari ekstrimitas tubuh. 

11.11.3.	kondisi	kerja	yang	hujan	dan	basah

1. Pekerja dalam kondisi basah tidak boleh menggunakan peralatan listrik atau 
peralatan yang tidak didesain secara khusus untuk digunakan di ruang luar. 
Pemberi kerja harus menyediakan alat pelindung hujan, sarung tangan yang 
tidak licin dan alas kaki yang digunakan pada cuaca buruk. 

2. Pemberi kerja harus memberikan perlindungan dan prosedur dari risiko 
sengatan kilat saat badai, terutama yang berhubungan dengan kerja di 
ketinggian misalnya bekerja di sekitar cerobong asap dan crane. 
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12. Bahaya Ergonomis 
1. Ketika pekerja menggunakan mesin, aturan-aturan dalam aturan praktis ILO 

mengenai keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin (2013) 
harus berlaku, terutama untuk Gambar 5 dari aturan tersebut. 

2. Membawa dan mengangkat benda yang besar, tebal dan/atau berat secara 
manual sering terjadi pada pembangunan dan perbaikan kapal, dan dapat 
menyebabkan cidera muskuloskeletal. Selain itu, gerakan kerja yang repetitif 
dan dilakukan jalan jangka panjang, kekuatan yang berlebih dan postur yang 
salah juga dapat menimbulkan cidera muskuloskeletal. 

3. Beberapa tindakan harus dilakukan untuk memastikan pemilihan 
atau penyesuaian alat, mesin dan peralatan, termasuk APD telah 
mempertimbangkan kondisi setempat pada negara pengguna dan terutama 
implikasi ergonomik serta dampak iklim. 

4. Pihak yang berwenang yang berkompeten, setelah berkonsultasi dengan 
perwakilan organisasi pemberi kerja dan pekerja terkait, harus membuat 
persyaratan keselamatan dan kesehatan untuk pekerjaan yang repetitif, 
postur kerja, beban fisik dan penanganan serta pengalihan bahan-bahan, 
terutama untuk penanganan secara manual. Persyaratan semacam itu harus 
dibuat berdasarkan penilaian risiko, standard teknis dan pendapat medis, 
dengan mempertimbangkan semua kondisi terkait dimana pekerjaan itu 
dilakukan, sesuai dengan undang-undang dan praktik di tingkat nasional. 

5. Para pekerja tidak boleh diminta atau diijinkan melakukan pekerjaan 
repetitif, penanganan atau pemindahan secara manual karena postur 
yang disyaratkan atau alasan berat, ukuran, bentuk dan sifat yang 
mungkin membaayakan keselamatan atau kesehatan. Dalam situasi ini, 
mekanisasi proses kerja harus mulai diperkenalkan secara progresif untuk 
menggantikan pengangkatan dan penanganan manual dengan penyesuaian 
yang sepatutnya bagi pekerja yang hamil. 

6. Sedapat mungkin, tugas harus disesuaikan untuk pekerja, pekerjaan dan 
tugas dengan permasalahan ergonomik yang tak dapat diterima harus 
dihapuskan dengan merancang ulang prosedur kerja, workstation, alat dan 
mesin. 

7. Bila penghapusan secara menyeluruh tidak dapat dilakukan, maka waktu 
yang pekerja habiskan untuk melakukan pekerjaan dengan kondisi seperti 
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itu harus sesingkat mungkin dengan masa istirahat dan rotasi kerja yang 
memadai. Mengubah postur tubuh harus dimungkinkan. 

8. Pekerja harus diberitahu mengenai bahaya yang berhubungan dengan 
pekerjaan fisik, postur kerja, gerakan repetitif/berulang dan mengangkat 
serta membawa beban, terutama batasan fisik dalam hal kekuatan, 
frekuensi dan postur. 

9. Pekerja harus dilatih dalam menggunakan teknik kerja yang memadai, 
bila ada, untuk mengurangi risiko kelainan pada tubuh. Mereka juga harus 
menerima semua informasi yang penting mengenai proses, peralatan, 
rekan kerja mereka dan risiko apapun yang berhubungan dengan pekerjaan 
dalam bentuk yang tepat dan waktu yang tepat sehingga mereka dapat 
menyelesaikan tugas tanpa mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan 
mereka. 
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13. Bahaya-bahaya Biologis 
1. Undang-undang dan peraturan di tingkat nasional harus memastikan 

risiko, misalnya infeksi, alergi atau keracunan karena bahan biologis, dapat 
dihindari atau sedapat mungkin diupayakan agar tetap minimal ketika 
kegiatan kerja patuh pada instrumen K3 yang diakui di tingkat nasional dan 
internasional. 

2. Pada area dimana bahan biologis menimbulkan bahaya (pembersihan 
lumpur, operasi pembersihan lambung kapal dan endapan, dll), tindakan-
tindakan pencegahan harus dilakukan yang mempertimbangkan moda 
penularan, terutama:

(a) deteksi, bila dimungkinkan—misalnya menguji air minum; 
(b) ketersediaan informasi sanitasi dan kebersihan diri, baik untuk laki-

laki dan perempuan; 
(c) tindakan untuk memberantas vektor misalnya tikus dan serangga; 
(d) profilaksis kimiawi dan imunisasi; 
(e) ketersediaannya P3K, antidot, dan prosedur kedaruratan lain bila ada 

kontak dengan binatang, serangga atau tanaman yang mengandung 
racun, dan pengobatan pencegahan dan kuratif lainnya; dan 

(f) pasokan peralatan perlindungan dan pakaian yang dapat disesuaikan 
untuk digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan tindakan 
pencegahan lainnya..
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14. Persyaratan keselamatan untuk alat, mesin dan 
peralatan 

14.1. Aturan-aturan umum 

1. Semua alat, mesin dan perlengkapan dapat menjadi sumber banyak bahaya 
dan perlu memerhatikan desain, pembuatan, penggunaan, perawatan dan 
pembuangannya. 

2. Untuk memastikan alat, mesin dan perlengkapan dalam kondisi yang 
aman, perlu membuat keputusan mengenai konsep/desain dan tahapan 
pembuatannya. Aturan ini tidak mengatur keputusan-keputusan tersebut, 
karena langkah-langkah yang akan diambil oleh perancang maupun 
pembuatnya tidak dilakukan di fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal. Namun disarankan panduan dalam aturan praktik ILO mengenai 
keselamatan dan kesehatan dalam penggunaan mesin (2013) (“aturan 
mesin”) harus diikuti oleh para perancang dan pembuat alat, mesin dan 
peralatan untuk pembangunan dan perbaikan kapal, dan dipertimbangkan 
oleh pemberi kerja ketika memilih alat, mesin dan perlengkapan.  

3. Sesuai dengan aturan dalam Konvensi Penggunaan Mesin, 1963 (No.119), 
dan Rekomendasi Penggunaan Mesin, 1963 (No.118), semua alat, mesin 
dan perlengkapan yang digunakan pada pembangunan dan perbaikan kapal, 
termasuk alat yang dioperasikan dengan tangan, baik yang manual maupun 
dialiri arus listrik, harus: 

(a) memenuhi persyaratan dalam persyaratan kesehatan dan keamanan 
yang diatur dalam standard dan rekomendasi internasional atau 
nasional, dimanapun ini semua tersedia; 

(b) memiliki desain dan konstruksi yang baik, dengan mempertimbangkan, 
sejauh dapat dimungkinkan, prinsip keselamatan dan kesehatan serta 
ergonomik; 

(c) dirawat agar tetap bekerja dengan baik; 
(d) diinspeksi sebelum penggunaan;
(e) hanya digunakan sesuai dengan tujuan perancangannya dan sejalan 

dengan instruksi pembuatnya, kecuali telah dinilai oleh personil yang 
berkompeten yang menyimpulkan bahwa penggunaannya itu aman; 
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(f) digunakan atau dioperasikan oleh pekerja yang telah diberi wewenang 
dan mendapatkan pelatihan khusus; dan 

(g) memiliki pagar, tameng atau alat pelindung lain seperti yang 
disyaratkan oleh hukum atau peraturan. 

4. Pemberi kerja, pembuat atau agen harus memberikan instruksi yang 
menyeluruh dan jelas, dan informasi mengenai semua aspek pemeliharaan 
operator/pengguna dan penggunaan alat, mesin dan perlengkapan yang 
aman. Termasuk beberapa fitur keselamatan, persyaratan APD, maupun 
kebutuhan pelatihan. 

5. Pekerja yang menggunakan alat, mesin atau perlengkapan tidak boleh 
membuat pengaman yang disediakan menjadi tidak berguna, atau 
pengaman tersebut tidak dapat digunakan pada mesin yang akan digunakan 
oleh pekerja. 

6. Perlengkapan harus dirancang sehingga memungkinkan perawatan yang 
mudah dan aman dan perbaikan kecil pada lokasi. Pekerja yang menjalankan 
perlengkapan itu harus dilatih untuk melakukan pemeliharaan mesin dan 
perlengkapan sehari-hari. Hanya orang yang berkompeten harus melakukan 
perbaikan pada mesin dan perlengkapan. 

7. Mesin dan perlengkapan harus dibangun dan dipasang sedemikian rupa 
sehingga dapat menghindari titik-titik berbahaya antara bagian atau benda 
yang bergerak dan diam. Bila bukan seperti ini kasusnya, maka semua 
bagian bergerak yang berbahaya, misalnya komponen yang bergerak bolak-
balik, batang yang berputar, gearing atau belt drives, harus selalu tertutup 
atau memiliki pelindung yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan 
di tingkat nasional. 

8. Para pekerja yang mengoperasikan alat, mesin dan perlengkapan harus 
dilengkapi dengan APD yang tepat. 

9. Pemberi kerja harus mengembangkan sistem untuk identifikasi dan memberi 
tanda alat yang rusak untuk memastikan mereka tidak digunakan lagi. 

14.2. Alat-alat yang dioperasikan dengan tangan

1. Perkakas dan peralatan yang dioperasikan oleh tangan harus ditempa, 
dibungkus dan diperbaiki oleh orang yang kompeten. Kepala palu dan 
alat-alat lain yang digunakan untuk memukul harus diberi pelindung atau 
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ditanam pada radius yang sesuai pada bagian pinggirannya saat mulai retak 
atau mulai gepeng/pipih. Bagian pinggiran yang digunakan untuk memotong 
dari alat pemotong harus senantiasa tajam. 

2. Ketika tidak digunakan, dan ketika dibawa atau dipindahkan, alat-alat yang 
tajam harus dibungkus dengan sarung, perisai, kotak atau wadah lainnya. 

3. Ketika digunakan di ketinggian, alat-alat tersebut harus dilekatkan/
menempel pada pekerja untuk mencegah agar tidak jatuh saat pemindahan 
atau ketika pekerja kehilangan pegangan, dan memastikan alat-alat ini tidak 
tertinggal setelah mereka selesai bekerja. 

4. Alat-alat yang boleh digunakan di dekat debu atau uap yang mudah terbakar 
atau mudah meledak adalah yang tidak menimbulkan percikan api . 

5. Pemberi kerja tidak boleh mengeluarkan alat atau ijin untuk menggunakan 
alat yang tidak aman. 

14.3. Alat-alat dengan daya listrik 

14.3.1.	 Alat-alat	Pneumatik	

1. Mengoperasikan pemantik pada alat-alat portabel yang bersifat pneumatik 
harus: 

(a) ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi risiko tidak 
sengaja menyalakan mesin; dan

(b) diatur sehingga dekat dengan katup keluar udara secara otomatis 
ketika tidak ada tekanan dari tangan operator. 

2. Selang dan sambungan selang untuk pasokan udara terkompresi pada alat 
pneumatik harus: 

(a) dirancang untuk tekanan dan fungsi alat; 
(b) diikat kencang pada outlet pipa permanen dan pada alat; dan 
(c) dirancang sehingga tidak bisa dilepas ketika tekanan pada selang 

rendah.
3. Alat pneumatik yang berfungsi untuk memukul harus dilengkapi dengan 

klip atau kawat pengaman untuk menghindari kabel dan alat terlepas dari 
barel. 
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4. Alat tidak boleh ditembakkan dengan paksa dari palu pneumatik untuk 
melepaskannya, namun harus dilepas dengan tangan.

5. Ketika memotong paku keling dengan alat pemotong pneumatic: 

(a) alat harus dilengkapi dengan selongsong pelindung atau alat lain yang 
dapat menangkap kepala paku keling; atau 

(b) para pekerja harus memakai pelindung kepala, pendengaran dan 
mata. 

6. Alat pneumatik harus dilepaskan dari sumber daya dan tekanan pada jalur 
selang dilepaskan sebelum melakukan penyesuaian atau perbaikan. 

7. Jalur pasokan udara harus: 

(a) terlindungi dari kerusakan karena lalu lintas atau gerakan lain; dan 
(b) pada permukaan seperti anak tangga, perancah dan jalur jalan, 

selang tidak boleh ditempatkan melintang yang mungkin menimbulkan 
bahaya tersandung.

8. Alat pneumatik portabel tidak boleh dinaikkan atau diturunkan melalui jalur 
udara. 

9. Ketika tidak digunakan, penutup, dies dan alat lainnya harus dilepas bila 
tidak digunakan pada peralatan pneumatik yang bolak-balik

10. Udara terkompresi tidak boleh digunakan untuk membersihkan pakaian 
atau bagian tubuh, atau diarahkan ke tubuh. 

11. Selang harus diinspeksi secara visual sebelum digunakan dan dilepas bila 
rusak. 

14.3.2.	 Alat-alat	hidrolik

1. Alat-alat hidrolik harus disimpan dalam kondisi kering dan selangnya harus 
selalu disimpan dalam posisi menggantung. 

2. Cairan yang digunakan dalam alat dengan daya hidrolik haruslah merupakan 
cairan tahan api yang telah disetujui dan harus tetap dapat mempertahankan 
karakter operasional alat tersebut pada suhu yang paling ekstrim yang akan 
dihadapinya. 
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3. Tekanan yang digunakan untuk mengoperasikan alat seperti yang 
direkomendasikan oleh pabrik pembuat alat untuk selang, katup, pipa, filter 
dan fitting lainnya tidak boleh berlebihan. 

4. Alat hidrolik harus diinspeksi dan dirawat secara teratur oleh personil yang 
berkompeten dan catatan pemeriksaannya disimpan. Status inspeksi harus 
diberi tanda pada tanda sebagai informasi bagi pengguna. 

5. Perawatan alat-alat hidrolik harus mengikut siklus kerja peralatan, sesuai 
dengan instruksi dari pabrik pembuat alat. 

14.3.3.	 Cartridge-operated	tools

1. Ketika menggunakan cartridge-operated tools, tanda peringatan harus 
dipasang di area kerja. 

2. Cartridge-operated tools harus memiliki: 

(a) pelapis pelindung yang tidak bisa dilepas tanpa mematikan alat; 
(b) perangkat yang dapat mencegah alat ini menembakkan isinya secara 

tidak sengaja, misalnya bila terjatuh ketika dalam keadaan terisi; 
(c) perangkat yang mencegah alat menembakkan isinya bila posisinya 

tidak tegak lurus dengan permukaan; dan 
(d) perangkat yang mencegah alat menembakkan isinya bila moncongnya 

tidak menempel permukaan. 

3. Recoil pada cartridge-operated tool harus dipastikan tidak dapat menciderai 
penggunanya.

4. Suara ledakan tidak boleh terlalu kencang sehingga merusak pendengaran

5. Sebelum digunakan, cartridge-operated tool harus diinspeksi untuk 
memastikan aman digunakan, terutama : 

(a) alat pengaman berfungsi dengan baik ; 
(b) alatnya bersih;
(c) bagian yang bergerak dapat berfungsi dengan mudah; dan 
(d) selongsongnya tidak terhalang. 

6. Sesuai dengan yang disarankan oleh pabrik pembuat alat, alat harus 
dibongkar seluruhnya dan personil yang kompeten memeriksa mengenai 
keausan alat pengaman. 
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7. Alat cartridge operated hanya dapat diperbaiki oleh pabrik pembuat atau 
oleh personil yang berkompeten. 

8. Cartridge tidak boleh disimpan atau alat-alat cartrigde operated tidak 
digunakan di 

(a) di tempat atua lingkungan dimana alat-alat ini dapat dengan tidak 
sengaja meledak; atau 

(b) pada lingkungan yang eksplosif.

9. Ketika tidak digunakan, atau untuk diinspeksi atau tujuan lain, alat alat ini 
harus ditempatkan pada wadah yang: 

(a) terbuat dari bahan-bahan yang sesuai; 
(b) diberi tanda untuk menandakan isinya; 
(c) disimpan dalam wadah terkunci bila tidak digunakan; 
(d) menyimpan cartridge terpisah dari alatnya. 

10. Dalam penyimpanan atau pemindahannya, alat-alat yang cartridge 
operated tidak boleh dalam keadaan terisi, atau dibiarkan terisi ketika tidak 
digunakan. 

11. Alat yang dioperasikan dengan cartridge harus disertai instruksi untuk 
perawatan dan penggunaannya dan hanya boleh digunakan oleh mereka 
yang terlatih dalam menggunakannya dengan aman. 

12. Pemberi kerja harus menyimpan daftar register cartridge. 

14.3.4.	 Alat-alat	listrik

1. Alat-alat listrik portabel sedapat mungkin harus difungsikan dengan 
menggunakan batere yang dapat diisi ulang agar dapat mencegah kabel 
yang melintang di lantai, atau menggunakan voltase yang rendah untuk 
menghindari risiko sengatan yang mematikan. 

2. Semua alat listrik harus: 

(a) ditanahkan seperti spesifikasi pabrik pembuat alat, kecuali bila alat-
alat ini sudah “all-insulated”, “double-insulated” atau alat-alat yang 
digerakkan dengan batere yang tidak perlu pentanahan; pentanahan 
harus dimasukkan ke dalam wadah logam, dan sebagai penjaga agar 
kabel tidak rusak ketika kawat masuk ke dalam alat; dan 
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(b) diinspeksi dan dirawat secara teratur oleh orang yang berkompeten, 
dan catatannya tersimpan dengan baik. 

3. Peralatan listrik yang digunakan pada tempat-tempat dimana udara yang 
mungkin menimbulkan ledakan harus dibangun sedemikian rupa sehingga 
tidak menimbulkan picuan pada udara tersebut. Peralatan lain juga harus 
ditekan atau dilindungi dari ledakan sehingga dapat digunakan pada udara 
seperti itu. 

14.3.5. Energi tersimpan 

1. Industri pembangunan dan perbaikan kapal menggunakan berbagai mesin 
yang mengandung energi tersimpan, misalnya energi tekanan pada sistem 
pneumatik dan hidrolik, energi listrik pada elemen atau batere kapasitif, atau 
energi mekanik pada komponen di bawah arus. Pelepasan energi secara 
tak terduga dapat menimbulkan cidera serius kepada pekerja yang berada 
dekat dengan sumber energi. Yang perlu diperhatikan adalah kegiatan 
pemeliharaan dimana pekerja biasanya harus berada dekat dengan mesin 
yang memiliki energi tersimpan (kecuali sudah diisolasi atau hilang) dan 
melakukan kegiatan yang mungkin akan mengganggu energi yang tersimpan 
tersebut. 

2. Sistem uap atau gas lain dan hidrolik menimbulkan bahaya karena biasanya 
alat-alat ini dijalankan dengan tekanan yang tinggi. Pekerja yang berada 
dekat dengan sistem ini mungkin mengalami cidera injeksi cairan hidrolik 
yang selain dari kerusakan fisik yang ditimbulkan dapat juga mengakibatkan 
nekrosis pada jaringan sekitarnya karena komponen dari cairan hidrolik. 

3. Penilaian risiko awal dan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk 
mengidentifikasi mesin serta komponen yang mengandung energi tersimpan, 
yang bila tak sengaja terlepas dapat menimbulkan cidera pada pekerja. 

4. Pekerja yang mungkin bekerja dekat dengan mesin yang mengandung 
energi tersimpan harus teridentifikasi dan mengetahui mengenai potensi 
bahaya dari pelepasan energi secara tak sengaja. Hal ini juga berlaku pada 
pekerja yang melakukan kegiatan pemeliharaan, dan kedatangan serta 
keberangkatan kapal ketika diangkat ke dry dock atau saat manuver, dengan 
kabel serta tali yang diberi tekanan. 

5. Hanya pekerja yang mendapat wewenang dan berkompeten yang 
mengoperasikan peralatan dengan energi yang tersimpan. 
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6. Ketika ada bahaya khusus, misalnya listrik, perbedaan tekanan, kualitas 
udara yang buruk atau radiasi, maka semua bahaya tersebut harus 
teridentifikasi dan terkendali sheingga pekerja dan siapapun yang berada 
di tempat kerja tidak akan terancam. Hal ini termasuk konfirmasi bahwa: 

(a) sambungan gas, listrik dan cairan telah terisolasi dan tekanan sisa 
pada sistem telah dikeluarkan; 

(b) pengaman atau penutup alat atau kompenen sesuai yang mungkin 
melepaskan energi secara tidak sengaja; 

(c) mencegah gerakan mesin yang tidak sengaja; 
(d) beban yang tertahan telah diamankan; 
(e) perancah, platform kerja, dan tangga yang digunakan untuk bekerja 

memiliki stabilitas dan kapasitas angkut yang sesuai; 
(f) tangki atau ruang tertutup terawat, diinspeksi atau dibersihkan, 

tindakan-tindakan dilakukan untuk mengendalikan bahaya dari 
kekurangan oksigen, gas beracun atau bahan-bahan berbahaya 
lainnya, dan terdapat prosedur kedaruratan yang tepat;

(g) hanya personil yang memiliki keahlian yang dapat memasuki area 
membahayakan dan zona keamanan terbentuk; 

(h) APD dan pakaian pelindung yang sesuai tersedia dan digunakan; dan 
(i) peralatan atau komponen yang berisi atau menyimpan energi 

termasuk mesin berkenanan, actuator dan pipa, harus terawat dan 
diinspeksi sesuai dengan rekomendasi pembuat alat dan undang-
undang yang berlaku. 

7. Untuk mengisolasi atau menghilangkan sumber energi dengan potensi yang 
merusak, maka tindakan-tindakan berikut harus dilakukan: 

(a) mesin harus dikencangkan dengan alat yang dapat melepaskan dan 
mengisolasinya dari sumber energi. Isolator itu harus teridentifikasi 
dengan jelas. Alat itu harus dapat dikunci pada posisi ‘off’ bila 
rekoneksi dapat membahayakan pekerja. Hal ini penting terutama 
ketika pekerja tidak dapat memeriksa apakah energi masih terputus 
karena area tersebut tidak dapat diakses;

(b) mengidentifikasi dan melaksanakan prosedur khusus unutk 
pengendalian energi berbahaya. Prosedur ini termasuk persiapan 
untuk mematikan, lock-out atau tag-out (LOTO), sistem ijin kerja dan 
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verifikasi isolasi sebagai bagian dari sistem manajemen risiko secara 
formal; 

(c) setelah energi terputus maka energi yang masih tersisa atau tersimpan 
pada sirkuit mesin harus dapat menghilang secara normal tanpa 
menimbulkan risiko terhadap pekerja; 

(d) sirkuit tertentu dapat tetap terpasang pada sumber energi agar 
misalnya menyimpan bagian-bagian, melindungi informasi, dan 
memberikan pencahayaan pada bagian dala. Pada kasus ini harus 
diambil langkah-langkah khusus untuk memastikan keselamatan 
pekerja; 

(e) bila ada kemungkinan pelepasan cairan, maka jalur pipa harus di-
blank-off; dan 

(f) harus ada langkah-langkah untuk secara aman mengaliri energi dan 
memasang peralatan pada status operasional. 

8. Gembok dan tanda juga hanya boleh dilepas oleh orang yang memasangnya 
atau oleh personil yang berwenang setelah diverifikasi bahwa ini dilakukan 
tanpa menimbulkan bahaya kepada para pekerja. 

14.4. Peralatan untuk plate-cutting,	flame-cutting  
dan pekerjaan lain yang membutuhkan panas 

1. Pekerja harus: 

(a) memiliki kompetensi dan mengenal peralatan yang digunakan dengan 
baik, yang juga harus diinspeksi oleh personil yang berkompeten 
sebelum digunakan; dan 

(b) mendapatkan instruksi yang benar terutama bila perlu melakukan 
langkah-langkah pencegahan.

2. Uap yang berbahaya mungkin saja dihasilkan dan oksigen menipis saat 
penggunaan alat. Saat menggunakan alat terutama pada ruang tertutup 
dan ruang sempit perlu memerhatikan beberapa langkah perawatan yang 
sesuai dengan aturan dalam bagian 7.9.  

3. Sebelum mulai melakukan kegiatan apapun, inspeksi dan tes harus 
dilakukan oleh personil yang berkompeten untuk memastikan tidak ada 
bahan padat, cairan atau gas yang mudah terbakar pada atau di dalam 
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kompartemen apapun yang menempel pada area kerja yang mungkin terpicu 
oleh panas atau percikan api dari pekerjaan yang dilakukan. 

4. Permukaan tempat pekerjaan panas dilakukan harus bebas dari minyak, 
kotoran atau material yang mudah terbakar atau meledak. 

5. Semua bukaan dimana percikan dapat jatuh di dalamnya harus ditutup 
kapanpun dapat dilakukan atau ditutupi dengan bahan yang sifatnya 
melindungi. 

6. Tanki kargo, tanki bahan bakar, penyimpan kargo atau tanki atau ruang 
lain (termasuk pompa dan jalur pipa kargo) yang berisi bahan-bahan yang 
mudah terbakar harus mendapatkan ijin dari personil yang berkompeten 
yang menyatakan tempat-tempat tersebut bebas dari gas-gas yang mudah 
terbakar sebelum mulai pekerjaan di situ. 

7. Harus ditempatkan/pasang ventilasi yang memadai atau perlindungan dari 
uap. 

8. Semua operasional harus diawasi dengan tepat dan perlu mengamati bila 
ada kejadian kebakaran, baik di area operasional dan area sekitarnya, 
termasuk ruang di sisi lain dari dinding pemisah. Karena kemungkinan ada 
api yang muncul belakangan, pengamatan kejadian kebakaran harus terus 
dilakukan sampai waktu tertentu setelah pekerjaan selesai dilakukan. 

9. Jumlah alat pemadam api dalam jumlah yang cukup dan tepat harus selalu 
tersedia. 

10. APD yang bersih dan telah disetujui harus dikenakan oleh pekerja dan orang 
lain yang terlibat dalm proses kerja. Pekerja seharusnya menggunakan: 

(a) helm pengelas dan pelindung mata yang tepat; 
(b) sarungtangan kerja dari kulit; 
(c) celemek kerja dari kulit bila ada; dan 
(d) APDE lain yang sesuai. 

14.5. Abrasive	wheels

1. Lantai tempat abrasive wheels berdiri harus: 

(a) dibangun dengan kokoh;  
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(b) cukup berat untuk menahan beban penggunaan roda, cakram, dll; 
dan 

(c) ditanam pada landasan yang cukup sehingga tahan terhadap getaran. 

2. Alat-alat pengampelas ini harus dilengkapi dengan tudung pelindung atau 
alat-alat lain yang dapat mencegah cidera terhadap seseorang bila roda 
atau sabuknya rusak. 

3. Abrasive wheels baik yang dipasang menetap pada satu titik maupun yang 
portabel sedapat mungkin harus dilengkapi dengan sistem pengeluaran 
debu yang akan mengeluarkan partikel debu dan kotoran yang dihasilkan 
saat pengeboran. 

4. Tempat kerja pada abrasive wheels harus dibangun dengan kuat, disokong 
dengan baik dan dapat disesuaikan, dibentuk sesuai dengan kontur roda, 
dan terpasang pada posisi sedekat mungkin pada roda.

5. Abrasive wheels portabel yang digunakan untuk penggilingan eksternal harus 
dilengkapi dengan tudung pelindung, dan abrasive wheels yang digunakan 
untuk penggilingan internal harus dilengkapi dengan flensa pelindung yang 
memadai.

6. Abrasive wheels harus diinspeksi sebelum dipasang untuk memastikan 
apakah ada yang retak atau rusak. 

7. Setiap abrasive wheels harus dipasang dengan baik. 

8. Kecepatan maksimal aman untuk pengoperasian abrasive wheels harus 
ditandai pada alat tersebut. Abrasive wheels tidak boleh dijalankan pada 
kecepatan yang melampaui kecepatan aman yang tertulis pada alat. 

9. Penggilingan atau penyapuan kering tidak boleh dilakukan pada permukaan 
yang dilapisi cat yang berbahaya kecuali terdapat ventilasi udara setempat 
atau pekerja menggunakan alat pelindung pernafasan. 

10. Para pekerja yang ditugaskan pada abrasive wheels harus dilengkapi dengan 
pelindung untuk kepala dan mata sehingga terlindung dari partikel atau 
percikan yang beterbangan dan terlindungi dari bahaya pernafasan dan 
pendengaran. 
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14.6. Tabung Gas

14.6.1.	 Persyaratan	Umum

1. Tabung untuk gas yang terkompresi atau cair harus: 

(a) dibuat tepat dengan bahan yang sesuai;
(b) dilengkapi dengan alat pengaman yang tepat sesuai dengan undang-

undang dan peraturan atau instrumen lain yang diakui secara nasional 
dan internasional;

(c) diinspeksi dan diuji oleh personil yang berkompeten seperti yang telah 
diatur dalam aturan; dan 

(d) disimpan, dipindahkan, ditangani dan digunakan sesuai dengan 
tindakan pengamanan yang telah disyaratkan.

2. Bila tabung yang berisi gas cair dipanaskan, maka pemanasannya tidak 
boleh dilakukan dengan api terbuka.

14.6.2.	 Penyimpanan	

1. Tabung harus diamankan dan tetap dalam posisi tegak, namun harus dapat 
dengan cepat dilepaskan. Tabung oksigen dan bahan bakar gas (misalnya 
asetilen) harus disimpan dalam kompartemen yang sesuai, terpisah, 
memiliki ventilasi yang memadai yang tidak terpapar dengan suhu ekstrim. 
Ruang tempat penyimpanan tidak boleh memiliki fitting listrik atau sumber 
pengapian. Tanda “dilarang merokok” harus dipasang pada pintu masuk 
dan di dalam ruangan. Pelarangan merokok harus ditegakkan. 

2. Di dalam bangunan, tabung oksigen tidak boleh disimpan dekat dengan 
tabung asetilen atau dekat dengan tabung lain yang berisi bahan bakar gas. 

3. Tabung harus selalu diberi jarak yang aman dari: 

(a) penghantar listrik, misalnya rel ke tiga, kabel troli dan penghantar 
pentanahan; dan 

(b) semua kegiatan yang menghasilkan bunga, percikan api atau logam 
yang melelehm atua menyebabkan pemanasan tabung secara 
berlebihan. 

4. Penutup pelindung katup harus selalu dipasang ketika tabung tidak 
digunakan atau tidak disambungkan untuk penggunaan.
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5. Tabung gas yang berisi dan kosong harus disimpan dalam tempat yang 
terpisah. Tabung gas kosong harus diberi tanda bahwa tabung itu kosong. 

6. Alat atau benda lain tidak boleh ditempatkan pada bagian atas tabung gas. 

14.6.3.	 Pemindahan	dan	Penanganan

1. Tabung tidak boleh dipukul, dijatuhkan atau digelindingkan dalam 
penanganan, atau terpapar hantaman yang keras, terutama pada suhu 
rendah. 

2. Dalam pemindahannya, tabung harus dimiringkan dan didorong dengan 
roda pada bagian bawahnya.

3. Ketika tabung dipindahkan dengan menggunakan kendaraan, harus dalam 
posisi yang aman. 

4. Alat untuk menahan tabung harus sedemikian rupa sehingga tabung dapat 
dengan cepat dipindahkan ketika terjadi kebakaran. 

5. Ketika digunakan, tabung harus ditahan oleh truk, rantai atau cara-cara 
penahanan yang efektif lainnya. 

6. Ketika tabung diangkat, tabung harus dikencangkan pada cradle, papan 
ayun atau palet. Tabung tidak boleh diangkat dengan menggunakan magnet 
atau sling choker. 

7. Penutup pelindung katup tidak boleh digunakan untuk mengangkat tabung 
dari satu posisi vertikal ke posisi vertikal lain. Jeruji tidak boleh digunakan 
di bawah katup atau tutup pelindung katup untuk mengendurkan tabung 
saat beku. Air hangat, tidak boleh mendidih, digunakan untuk mencairkan 
tabung yang beku. 

8. Kecuali tabung diamankan dengan pengangkut khusus yang memang 
diperuntukan untuk tujuan ini, regulator harus dilepas dan tutup pelindung 
katup dipasang sebelum tabung dipindahkan. 

9. Semua tabung terutama tabung asetilen, harus diamankan dalam posisi 
tegak setiap saat kecuali, bila perlu, untuk waktu tertentu ketika tabung 
diangkat atau diangkut. 
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14.7. Perkakas dan peralatan untuk mengangkat

14.7.1.	 Persyaratan	umum	

1. Pemberi kerja harus memiliki program keamanan yang terencana dengan 
baik untuk memastikan semua perkakas dan peralatan untuk mengangkat 
terpilih, terpasang, diperiksa, diuji, dipelihara, dioperasikan dan dibongkar: 

(a) dengan tujuan utama mencegah timbulnya kecelakaan; dan 
(b) sesuai dengan persyaratan yang ada dalam undang-undang dan 

peraturan nasional atau instrumen lain yang diakui di tingkat nasional 
dan internasional.

2. Setiap alat pengangkat, termasuk unsur pembentuknya, yang ditempelkan, 
dijangkarkan, yang menyokong, harus memiliki desain dan konstruksi 
yang baik, bahan yang baik dengan kekuatan yang sesuai dengan tujuan 
penggunaannya. 

3. Setiap alat pengangkat dan setiap benda yang digunakan untuk mengangkat 
harus juga dilengkapi dengan pembelian instruksi penggunaannya dan 
dengan sertifikat pengujian dari personil yang berkompeten dan jaminan 
yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat nasional, 
maupun insturmen lain yang diakui di tingkat nasional dan internasional 
menyangkut: 

(a) beban kerja maksimal yang aman; 
(b) beban kerja yang aman pada berbagai radius bila alat pengangkat 

memiliki variabel radius; dan 
(c) kondisi penggunaannya dimana beban kerja aman variabel maupun 

maksimal dapat diangkat atau direndahkan. 

4. Dokumentasi (sewajarnya) yang berhubungan dengan peralatan pengangkat 
harus termasuk: 

(a) panduan instruksi pengemudi;
(b) panduan untuk pendirian;
(c) panduan pemeliharaan ;
(d) panduan suku cadang;
(e) sertifikasi pabrik untuk kelaikan penggunaan; 
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(f) sertifikasi tes dan pemeriksaan yang cermat setiap pertama kali 
berdiri; 

(g) sertifikasi pabrik untuk tali kawat yang dipasang pada crane; dan 
(h) catatan pemeriksaan dan pemeliharaan periodik. 

5. Kontrol untuk alat-alat pengangkat harus sesuai dengan ISO 7752-1:2010 
Cranes – Control layout and characteristics – Part 1: General principles, dan 
memastikan operator memiliki ruang yang cukup untuk pengoperasian saat 
melakukan kontrol. Kontrol harus: 

(a) diposisikan sehingga operator memiliki pandangan luas dari 
operasional atau orang lain yang diberikan wewenang untuk memberi 
sinyal bagi operator; 

(b) diberi tanda tentang fungsi dan metode operasional; 
(c) dikembalikan pada posisi netral ketika dilepaskan; dan 
(d) dilengkapi dengan dead man’s handle untuk mencegah gerakan yang 

tidak sengaja 
6. Setiap alat pengangkatan, dan setiap benda yang digunakan untuk 

mengangkat yang memiliki beban kerja tunggal harus diberi tanda mengenai 
beban kerja maksimal yang aman pada tempat yang dapat terlihat sesuai 
dengan undang-undang dan peraturan di tingkat nasional atau instrumen 
lain yang diakui di tingkat nasional dan internasional. 

7. Setiap alat pengangkat yang memiliki beban kerja variabel aman harus 
dilengkapi dengan indikator beban atau cara lain yang efektif dalam 
menunjukkan kepada operator beban kerja maksimal dan kondisi dimana 
beban itu dapat diterapkan. 

8. Alat-alat pengangkat dimana beban kerja aman beragam dengan radius 
operasional harus menunjukkan diagram, menunjukkan radius serta beban 
kerja aman yang sesuai, sesuai dengan instrumen yang diakui secara 
nasional atau internasional. Diagram ini juga harus menyatakan radius 
operasional maksimal dan minimal untuk alat itu dan titik awal radius 
diukur. Peralatan itu juga harus dilengkapi dengan indikator radius yang 
dapat dengan mudah dilihat oleh operator yang memegang kendali dan 
sejauh dapat diterapkan, indikator beban kerja yang aman. 
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9. Semua peralatan pengangkatan harus disokong dengan memadai dan aman; 
karakteristik pembawa beban dari tanah dimana peralatan pengangkatan 
digunakan harus disurvey sebelum penggunaan. 

10. Peralatan pengangkatan harus dipasang oleh orang yang berkompeten 
sehingga:

(a) tidak dapat digantikan oleh beban, getaran atau pengaruh lainnya; 
(b) operator tidak terpapar beban, tali atau drum; dan 
(c) operator melihat dari zona operasi atau berkomunikasi dengan titik-

titik bongkar muat melalui sinyal atau cara lain yang memaadai. 

11. Jarang yang aman, seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan 
di tingkat nasional, atau instrumen lain yang diakui secara nasional dan 
internasional harus disediakan antara benda atau beban yang bergerak 
dari peralatan pengangkatan dengan: 

(a) benda tetap pada lingkungan sekitar; dan 
(b) penghantar listrik

12. Tidak boleh ada perubahan atau perbaikan struktur yang dilakukan 
terhadap peralatan pengangkatan yang dapat memengaruhi keselamatan 
penggunaan peralatan, tanpa ijin dan pengawasan dari personil yang 
berkompeten. 

13. Peralatan pengangkatan yang dioperasikan dengan daya harus dilengkapi 
dengan pembatas beban kerja yang aman. Alat ini harus berfungsi ketika 
beban yang dinaikkan atau diturunkan melebiji beban kerja yang ditentukan. 
Pembatas hanya mencegah gerakan yang akan meningkatkan lebih beban.

14. Setiap alat pengangkat yang dioperasikan dengan daya harus dilengkapi 
dengan rem efisien atau beberapa rem yang mampu menahan beban ketika 
diturunkan. Rem ini harus dapat diterapkan secara otomatis ketika: 

(a) alat pengendali gerak dikembalikan pada posisi netral; 
(b) pemberhentian darurat sedang berjalan; 
(c) terjadi kegagalan pasokan listrik/daya 
(d) ketika kelebihan kecepatan terdeteksi; 
(e) pada kasus rem yang dijalankan dengan listrik, kegagalan pada satu 

fase yang menimbulkan penurunan voltase atau frekeuensi pasokan 
daya secara signifikan. 
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15. Sejalan dengan Konvensi Kesehatan dan Keselamatan kerja (Kerja di Dock), 
1979 (No.152), dan seperti yang diatur oleh peraturan dan perundangan 
di tingkat nasional atau instrumen lain yang diakui secara nasional dan 
internasional, setiap peralatan pengangkat dan setiap benda yang longgar 
harus diperiksa dan diuji oleh personil kompeten: 

(a) sebelum digunakan pertama kali; 
(b) setelah didirikan di site; 
(c) pada interval tertentu setelahnya; dan 
(d) setelah perubahan atau perbaikan penting pada bagian yang 

menanggung beban.

16. Hanya alat, gigi dan peralatan yang telah teruji yang dapat digunakan untuk 
mengangkat. Inspeksi dan pengujian semua peralatan pengangkatan harus 
dilakukan oleh personil yang kompeten. Catatan mengenai tes beban 
harus dimasukkan ke dalam catatan peralatan yang menguraikan secara 
rinci mengenai tes, termasuk verifikasi beban tes yang digunakan, dan 
ditandatangan dan diberi tanggal oleh orang yang melakukan test.

17. Hasil tes dan pemeriksaan harus tercatat. Setelah pemeriksaan menyeluruh 
selesai, personil yang kompeten harus menyiapkan laporan yang: 

(a) menyebutkan semua hal yang diperiksa, tanggal pemeriksaan 
menyeluruh dilakukan, beban kerja yang aman, dan kerusakan yang 
ditemukan; 

(b) menguraikan secara rinci bagian-bagian yang harus diperbaiki atau 
diganti; 

(c) memasukkan pernyataan bahwa benda itu aman atau tidak aman 
untuk terus digunakan; 

(d) membubuhkan tanggal kapan tes dan pemeriksaan menyeluruh 
berikutnya yang akan dilakukan terhadap peralatan pengangkatan; 
dan 

(e) mencantumkan nama dan kualifikasi orang yang berkompeten. 

18. Register alat pengangkat dan alat yang longgar harus disimpan dalam bentuk 
yang telah ditentukan oleh pihak berwenang yang berkompeten. 

19. Peralatan pengangkatan harus dijalankan oleh pekerja yang: 
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(a) berusia 18 tahun ke atas sesuai dengan Konvensi Usia Minimum, 
1973 (No.138) dan Konvensi bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan bagi 
Anak, 1999 (No.182). 

(b) dinyatakan sehat; dan 
(c) telah mendapatkan pelatihan ang tepat sesuai dengan instrumen yang 

diakui secara nasional atau itnernasional dan memiliki kualifikasi yang 
tepat. 

20. Sebuah alat atau benda yang digunakan untuk mengangkat tidak boleh 
dibebani lebih dari beban kerja yang diperbolehkan kecuali untuk tujuan 
pengujian seperti yang diatur oleh, dan di bawah arahan personil yang 
berkompeten. 

21. Alat pengangkat tidak boleh menaikkan, menurunkan atau membawa 
manusia kecuali dibangun, dipasang, disertifikasi dan digunakan untuk 
tujuan itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, kecuali 
pada kondisi darurat: 

(a) dimana cidera serius atau fatalitas dapat muncul; atau 
(b) dimana peralatan pengangkatan dapat digunakan secara aman. 

22. Semua operator dan pengguna peralatan dari alat yang longgar harus dipilih, 
dilatih dan diuji dengan seksama untuk memastikan mereka kompeten. 
Operator harus dilatih dan memiliki sertifikat untuk mengoperasikan setiap 
merk dan model peralatan pengangkatan yang ditugaskan untuk mereka. 

23. Personil harus menghindari berada dekat beban yang digantung, tidak boleh 
berada di bawah beban yang tergantung dan beban tidak boleh diangkat 
di atas manusia. Zona eksklusif harus ditentukan di sekitar operasional 
pengangkatan. 

24. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Bab 8 dari aturan praktik 
ILO mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan mesin 
(2013) untuk penggunaan mesin pengangkat beban (seperti crane dan 
hoist) dan mesin untuk mengangkat orang, serta Lampiran II untuk informasi 
teknik rinci. 

14.7.2. Cranes

1. Crane yang digunakan pada posisi terbuka sehingga efek angin akan sangat 
berpengaruh pada keselamatan alatnya harus dirancang untuk memiliki 
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stabilitas dan kekuatan struktural yang dibutuhkan untuk menahan tekanan 
tambahan yang mungkin terjadi: 

(a) beroperasi secara normal sampai pada  kecepatan angin yang 
ditentukan sebelumnya, dan 

(b) menahan kecepatan angin yang sudah diperhitungkan termasuk saat 
angin bertiup kencang ketika alat tidak digunakan. 

2. Tempat operator harus dirancang secara ergonomis untuk memberikan 
lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta adanya alat untuk 
mengendalikan suhu internal, misalnya alat pengatur suhu, bila ini memang 
dibutuhkan setelah melalui penilaian ergonomis untuk implikasinya. Tempat 
operator dan alat-alatnya harus dibangun dengan bahan yang anti api dan 
sesuai dengan instrumen yang diakui secara internasional. Terutama, harus 
memiliki: 

(a) pandangan pada area operasional tanpa batasan; 
(b) perlindungan yang memadai dari berbagai unsur; 
(c) jendela yang dapat segera dan secara aman dibersihkan baik di bagian 

luar maupun dalam; 
(d) kaca bagian depan dirancang atau dilengkapi untuk memastikan 

operator dapat melihat beban dengan jelas dan terlindungi dari radiasi 
sinar UV; 

(e) tempat duduk yang nyaman yang memungkinkan operator untuk 
melihat ke arah yang diharuskan; 

(f) pintu sorong atau pintu yang membuka ke dalam harus dapat dibuka 
dari dalam dan luar bila kabin dinaikkan; 

(g) cara untuk menyelamatkan diri saat terjadi kondisi darurat; 
(h) alat pemadam api yang sesuai; dan 
(i) cara akses yang aman misalnya tangga dengan kandang pengaman. 

3. Tempat operator harus dirancang untuk membatasi suara dan getaran pada 
batas yang diperkenankan secara nasional. 

4. Crane yang dikendalikan oleh radio harus dioperasikan oleh pekerja yang 
memiliki kualifikasi yang terlatih untuk mengoperasikan alat tersebut. 
Sertifikat dari para pekerja terlatih harus disimpan oleh pemberi kerja, dan 
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daftar pekerja yang memiliki kualifikasi harus disimpan pada alat pengendali 
radio yang terhubung. Crane yang dikendalikan oleh radio harus diinspeksi 
setiap hari, termasuk berfungsinya rem, jarak berhenti otomatis, kait, dan 
alat kendali radio. 

5. Crane harus dilengkapi dengan pembatas beban yang sesuai dengan sub-
bab 14.7.1 paragraf 13. 

6. Crane yang bergerak dapat melakukan perjalanan dengan beban yang 
digantung hanya bila pabrik pembuat crane menyebutkan mengenai 
peringkat beban dan instruksi yang jelas akan operasional ini. 

7. Crane yang dipasang di rel harus dirancang sedemikian rupa sehingga 
ketika terjadai pengereman pada roda, kegagalan pada gandar atau terjadi 
pergelinciran, crane tidak akan terbalik atau jatuh.

8. Crane yang dipasang di rel harus dilengkapi dengan lampu tanda berwarna 
kuning yang berkedip ketika bergerak dan alat-alat untuk membersihkan 
rel dari tumpukan pasir dan bahan serupa secara otomatis ketika crane 
bergerak. 

9. Roda pada crane yang dipasang di rel harus dilengkapi dengan pengaman 
untuk mencegah bahaya terhadap kaki. 

10. Rel harus memiliki bagian dan kapasitas penanggung beban yang tepat, 
kuat dan sejajar dengan permukaan rel yang rata, terikat secara listrik dan 
ditanahkan. Peredam yang meredam goncangan harus tersedia untuk crane 
yang dipasang pada rel dan saat akhir dari rel..

11. Anemometer harus dapat dipasang pada posisi crane yang dipasang di rel 
yang terbuka lebar untuk dapat memberikan ruang untuk peringatan akan 
kondisi angin yang mewajibkan mereka duntuk diservis. 

14.7.3. Forklifts

1. Forklifts yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal memiliki bahan 
bakar yang mudah terbakar, menghasilkan emisi asap yang memiliki 
komponen toksik dan dapat menimbulkan gangguan kebisingan. Pengemudi 
maupun pengemudi yang tidak berwenang ataupun mereka yang bekerja 
di sekitar berisiko mengalami risiko tergilas. Risiko tertabrak di area yang 
tidak mudah terlihat terutama ketika mundur juga tinggi. 
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2. Forklift harus dilengkapi dengan struktur pelindung dari insiden tergilas  
dan bila dapat diterapkan sabuk pengaman yang dapat menghindari cidera 
bila terjadi insiden tergilas. Semua operator forklift harus dilatih dalam 
penggunaan forklift yang aman, terutama dalam menghindari insiden 
tergilas, dan diwajibkan untuk mengikuti praktik kerja yang aman. Mereka 
harus selalu mengamati semua tanda dan ketinggian yang ada berkaitan 
dengan tingginya beban maupun tiang kapal. 

3. Aturan “satu kursi, satu pengemudi” harus ditegakkan tanpa terkecuali. 
Pekerja lain dapat diangkat menggunakan forklift hanya bila sudah 
tersangkut pada platform kerja, sangkar, atau peralatan pengamanan lain 
dengan aman untuk mencegah insiden jatuh. 

4. Semua operator forklift harus senantiasa sadar akan kehadiran rekan 
kerja dan orang yang lalu lalang dan memastikan mereka semua berada di 
jarak aman atau dibatasi dengan menggunakan penghalang/pagar. Forlift 
dengan cab/tempat pengemudi yang tertutup harus dilengkapi dengan satu 
atau dua jendela belakang. Jalur lalu lintas, jalur jalan dan area kerja harus 
dipisahkan menggunakan garis kuning yang dicat di lantai. Forklift harus 
dicat atau ditandai dengan warna/tanda yang mudah terlihat dan dilengkapi 
dengan suar kuning yang berkedip atau berputar, klakson dan tandar atau 
alarm gigi mundur bersuara. 

5. Forklift yang dioperasikan di dalam gudang harus dilengkapi motor listrik. 
Di bengkel, staker palet elektrik atau “walkie stackers” lebih disukai untuk 
forklift yang berukuran lebih kecil. 

6. Forklift yang beroperasi di luar dapat dijalankan dengan menggunakan 
bahan bakar gas atau solar. Setiap forklift yang didorong oleh mesin 
pembakaran internal harus:  (a) memiliki sistem pengeluaran 
asap yang efisien dilengkapi dengan peredam suara dan pembersih 
gas bila perlu; 

(b) memiliki sistem pengeluaran asap yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga sistem ini diarahkan berlawanan dengan posisi operator. 
Bahan yang digunakan pada are sekitar sistem buangan asap ini 
harus bersifat tidak mudah terbakar dan tidak akan terpengaruhi oleh 
panas yang ditimbulkan oleh sistem buangan gas; 

(c) memiliki APAR yang tepat; dan
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(d) dibuat atau disesuaikan agar patuh pada peraturan yang mengatur 
mengenai batasan kebisingan yang berlaku. 

7. Ventilasi buangan lokal juga mungkin diperlukan pada tempat-tempat 
dimana debu, gas, uap, uap air, atau asap terbentuk. 

8. Forklift berbahan bakar LPG harus dilengkapi dengan katup lock-off LPG 
untuk mencegah aliran LPG ketika forklift dimatikan. Semua sambungan 
selang gas harus diperiksa apakah ada kebocoran setelah tabung LPG baru 
tersambung. 

9. Bagian garpu pada forklift harus dirancang untuk menghindari terlepasnya 
kait secara tidak sengaja atau perpindahan lateral yang tidak disengaja 
saat digunakan. Bagian garpu pada forklift merupakan benda yang mudah 
dilepas dan harus diuji serta disertifikasi sebelum digunakan. Pergerakan 
dari garpu yang menempel dan bagian-bagiannya harus dibatasi secara 
mekanis pada posisi ekstrim. 

10. Pada kondisi dimana terjadi kegagalan pengangkatan atau penurunan 
bagian mekanisme (misalnya gearwheel, chainweel atau spindle), maka 
mekanisme penguncian harus dapat mencegah jatuhnya beban yang 
diangkat atau platform operator. 

11. Titik penangkapan, penghancuran atau pencabikan dalam jangkauan 
operator pada posisi operasional yang normal pada truk harus diberi 
pengaman yang sesuai. Tidka boleh ada sisi yang tajam atau sudut yang 
menimbulkan bahaya pada area operator pada posisi operasional yang 
normal atau pada area akses dan keluar saat operasional normal dan 
pemeriksaan harian. 

12. Ruang operator harus ditutupi dengan pelindung bagian kepala dan 
memiliki visibilitas keliling yang baik. Untuk forklift yang memiliki kapasitas 
pengangkatan tinggi, kamera CCTV atau pengaturan tinggi otomatis yang 
tepat harus tersedia. Namun bila perlu, kamera dan sensor sekitar hanya 
digunakan untuk membantu pengemudi. 

13. Kontrol forklift harus dapat disesuaikan untuk semua operator. Anak tangga 
harus dilengkapi dengan pegangan yang tinggi dan permukaan yang dapat 
membersihkan sendiri. Sabuk pengaman atau alat pengekang lainnya harus 
disediakan dan digunakan bila perlu. Jenis yang dibutuhkan adalah yang 
jenis gulungan inersia dan dirancang dengan mempertimbangkan posisi 
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kerja pengemudi atau operator, yang mungkin berbeda dari kendaraan 
biasanya. Cab/tempat operator yang kedap suara harus dilengkapi dengan 
peredam suara yang baik dimana kebisingan yang ditimbulkan oleh 
mesin truk dapat melampaui batas paparan maksimal. Untuk forklift yang 
beroperasi di luar, kompartemen pengemudi harus tahan cuaca. 

14. Forklift harus dijaga agar selalu dalam kondisi yang aman dan efisien. Harus 
diperiksa secara harian oleh pengemudi, operator atau personil lain yang 
berkompeten, dan inspeksi ini harus termasuk pemeriksaan tekanan ban 
yang cukup untuk menjaga stabilitas. 

15. Ketika operator meninggalkan kursi dalam forklift, fork/garpu harus dalam 
posisi yang benar-benar di bawah di lantai, rem parking dalam keadaan 
berfungsi, dan mesin dimatikan. Pada akhir giliran kerja, forklift harus 
diparkir pada area parkir khusus atau pada area yang diperkenankan untuk 
mengisi batere, dan kunci disimpan oleh operator untuk mencegah akses 
yang tidak diperkenankan. 

16. Tempat duduk pengemudi harus dirancang secara ergonomis. APD untuk 
para pengemudi forklift termasuk sepatu pelindung, pakaian yang dapat 
merefleksikan cahaya, dan helm yang dilengkapi dengan kacamata kerja 
ketika bergerak di luar kompartemen pengemudi. 

14.7.4. Peralatan untuk mengangkat manusia 

1. Semua pengangkatan melalui udara yang baru dibeli harus memenuhi 
persyaratan rancang dan konstruksi dari instrumen relevan yang diakui 
secara internasional dan nasional. Harus dilakukan upaya untuk mengganti 
peralatan yang tidak memenuhi standard saat ini. Modifikasi pada lift tidak 
diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari pabrik pembuat alat. 

2. Sebelum pengoperasian setiap hari, masing-masing operator harus 
melakukan inspeksi tempat kerja dan mesin termasuk uji fungsi kontrol dan 
alat-alat pengaman. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi 
dan mengurangi bahaya. 

3. Sebagian besar lift dirancang untuk digunakan pada permukaan yang relatif 
datar dengan kemiringan minimal (kurang dari 5 persen). Pengoperasian 
pada permukaan yang melebihi kemiringan maksimal yang ditentukan oleh 
pabrik pembuat tidak diperkenankan. 
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4. Beban maksimal yang ditentukan oleh pabrik pembuat tidak boleh dilampaui. 
Termasuk berat orang dan semua alat/perkakas/peralatan, dll pada platform 
kapanpun. 

5. Jarak minimal yang aman, sesuai dengan instrumen yang diakui secara 
nasional dan internasional, harus tetap dipertahankan ketika bekerja dalam 
lift aerial. 

6. Pagar pembatas biasanya memberikan perlindungan yang memadai untuk 
lift yang bersifat diam dan ketika platform diangkat dari dasarnya. Sistem 
perlindungan dari jatuh harus digunakan ketika melakukan kegiatan pada 
semua life jenis boom. 

7. Ketika melakukan pengelasan pada lift aerial, platform atau bagian mesin 
tidak boleh digunakan untuk pentanahan. 

8. Ketika menggunakan alat-alat listrik saat berada dalam lift aerial, alat yang 
boleh digunakan hanyalah alat-alat yang terinsulasi ganda atau memiliki 
colokan pentanahan yang harus digunakan. 

9. Agar menghindari bahaya benturan: 

(a) crane overhead yang berada dalam jarak kerja lift harus dikunci; 
(b) sebelum menurunkan platform, harus dipastikan orang atau benda 

tidak berada di bawahnya. Harus terdapat peringatan sebelum 
melakukan penurunan (alarm bersuara, perintah suara, dll). Rekan 
kerja di bawah harus diperingatkan sebelum platform diturunkan; 

(c) barikade peringatan harus ditempatkan pada perimeter yang aman 
di sekitar lift atau untuk lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan; 

(d) rentang ayun harus dipertimbangkan untuk menghindari benda yang 
terdapat di dalam rentang gerak mesin; 

(e) ketika menggerakkan lift, perlu sangat berhati-hati dan gerakan 
lamban dan terarah harus digunakan, terutama pada dek yang licin 
atau ketika terdapat sudut, titik buta dan penghadang visual lain pada 
rute jalan; dan 

(f) untuk lift boom yang dapat dikendalikan, kontrol boom (bukan kontrol 
pengemudi) harus digunakan untuk penempatan platform akhir yang 
mendekati obyek. 



171

10. Untuk mencegah cidera dari titik cubit atau titik gunting: 

(a) tangan, lengan dan bagian tubuh lain harus tetap berada platform 
dan pagar pelindung ketika bekerja dalam platform. Tangan dan jari 
harus dijaga agar tidak berada dekat dengan bagian yang bergerak 
di tanah; 

(b) hindari penggunaan pakaian yang longgar yang dapat dengan mudah 
tersangkut pada rantai, pulley, lift, dll; dan 

(c) sebelum melakukan pemeliharaan dan perbaikan, lift harus 
mengalami de-energized terlebih dahulu. 

11. Lift harus diamankan dan kunci dilepas ketika disimpan untuk menghindari 
penggunaan yang tidak tepat oleh personil yang tidak berwenang. 

14.7.5.	 Pemeliharaan	

1. Semua alat pengangkat dan loose gear harus dijaga agar tetap dalam kondisi 
kerja yang baik, dan dalam kondisi yang efisien dan diperbaiki dalam kondisi 
baik. 

2. Pemeliharaan, termasuk pelumasan harus dilakukan dengan jadwal 
yang rutin, sesuai dengan rekomendasi pabrik pembuat dan pengalaman 
operasional. 

3. Komponen pengganti harus sesuai dengan panduan pabrik pembuat atau 
memiliki standard yang sama.

4. Perbaikan terhadap struktur alat pengangkat harus mengikuti prosedur yang 
tepat seperti yang disyaratkan oleh pabrik pembuat. Panas berlebih akan 
dapat mengubah komponen pembentuk baja. 

5. Pemeliharaan dengan tujuan perbaikan juga dapat dilakukan bila diperlukan. 

6. Catatan pemeliharaan rutin dan perbaikan akurat harus disimpan dengan 
baik. 

14.7.6.	 Tali,	rantai	dan	aksesoris	

1. Semua tali, rantai dan aksesoris harus: 

(a) dibuat dari bahan yang kuat, konstruksinya baik dan memiliki kekuatan 
yang memadai, dan penggunaan tali serat dari bahan tanaman untuk 
pengangkatan bahan manapun harus dilarang; 
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(b) sebelum digunakan, harus diuji secara cermat oleh personil yang 
berkompeten; 

(c) sesuai denagn standard teknis nasional yang berlaku; dan 
(d) dijaga agar berada dalam kondisi kerja yang baik 

2. Hanya peralatan yang sudah teruji dan diberi label yang dapat digunakan 
untuk pengangkatan. Beban kerja yang aman harus ditandai pada setiap 
alat pengangkatan. Semua alat pengangkatan dengan beban kerja aman 
harus diinspeksi secara teratur. Status inspeksi harus dengan jelas ditandai, 
misalnya menggunakan kode warna. Perlu diperhatikan agar cat atau pelapis 
tidak menutupi titik-titik inspeksi. 

14.7.6.1. Rantai

1. Beban tidak boleh diangkat dengan rantai yang memiliki simpul atau berbelit. 
Rantai tidak boleh diperpendek dengan kunci, kawat atau simpul. 

2. Inspeksi yang menyeluruh terhadap semua rantai yang digunakan harus 
dilakukan setidaknya tiga bulan sekali. Masing-masing rantai harus memiliki 
indikasi bulan inspeksi dilakukan. Inspeksi yang menyeluruh termasuk 
inspeksi terhadap keausan, hasil las yang rusak, perubahan bentuk, 
penambahan dalam hal panjang atau kelenturannya. 

3. Semua perbaikan terhadap rantai harus dilakukan di bawah pengawasan 
yang ketat. Mata rantai atau bagian ppada rantai yang rusak harus segera 
diganti dengan mata rantai yang memiliki ukuran yang tepat dan terbuat 
dari bahan serupa dengan rantai secara keseluruhan. Sebelum rantai yang 
diperbaiki digunakan kembali, harus diuji dulu dengan pengujian beban 
yang disarankan oleh pabrik pembuat. 

4. Sling rantai harus dikeluarkan dan tidak digunakan lagi bila karena 
peregangan penambahan panjang bagian yang diukur melebihi 5 persen. 

14.7.6.2. Kait

1. Rekomendasi pabrik pembuat alat harus diikuti dalam menentukan beban 
kerja yang aman dari berbagai ukuran dan jenis kait yang spesifik dan 
teridentifikas. Semua kait yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari pabrik 
pembuat harus diuji dengan beban kerja dua kali lebih besar dari beban 
kerja yang aman sebelum digunakan. 
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2. Beban harus digantungkan pada bagian leher kait, karena titik pembebanan 
dapat menambah tekanan dan membengkokkan atau membuat kait 
terlontar.  

3. Ketika kait dari sling berbagai kaki dikaitkan pada lubang pada palet, tray 
atau beban, harus dimasukkan ke dalam lubang dari bagian dalam beban, 
sehingga ketika salah satu kaki sling tidak dapat menopang, kait akan tetap 
terkait pada lubang tersebut. 

4. Setiap kait harus dilengkapi dengan alat pengaman yang memadai untuk 
mencegah beban terlepas dari kait.

5. Kait harus diinspeksi secara periodik untuk memastikan tidak bengkok 
karena kelebihan beban. Kait yang bengkok atau meregang tidak boleh 
digunakan kembali. 

14.7.6.3.	Tali	kabel/kawat

1. Tali kawat harus memiliki kekuatan yang mencukupi untuk menahan 
frekeunsi dan jenis penggunaan dan crane serta hoist terpilih sesuai 
dengan ISO 16625:2013—pemilihan tali kawat, drum dan mata pengait tali 
(sheaves). 

2. Beban pemutusan minimum yang dijamin tidak boleh kurang dari produk 
beban kerja yang aman dan faktor keselamatan. 

3. Tali pengangkut (hoisting rope) harus memiliki panjang yang sama tanpa 
sambungan. Bila harus memanjangkan kabel, maka harus dilakukan dengan 
metode yang disetujui, misalnya menambahkan bidal dan belenggu. Pada 
kasus itu beban kerja aman harus dikurangi hingga jumlah tertentu. Mungkin 
juga perlu memasang mata pengait tali bila sambungan harus melewatinya.

4. Sling tali kawat bisa menerus yang dibentuk dengan menggabungkan dua 
ujung tali atau beberapa titik sambungan. 

5. Beban kerja yang aman harus ditandai pada tali kawat

6. Tali kawat harus diinspeksi untuk: 

(a) pelapukan /pengkaratan berat; 
(b) aus pada satu tempat atau titik-titik yang berkilau pada bagian terluar; 
(c) pengurangan diameter; diameter yang berkurang hingga sepertiga 

tidak aman; 
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(d) distorsi atau kerusakan lain pada bagian ujung; 
(e) distorsi pada struktur tali kawat; dan 
(f) jumlah kabel rusak yang berlebih  

14.7.6.4. tali serat sintetis

1. Tali serat dan sling jala sintetis digunakan untuk mengangkat unit mesin dan 
peralatan pemipaan. Tali dari bahan ini merupakan pilihan terbaik untuk 
mengangkat berbagai beban, bagian yang sudah selesai dipoles, komponen 
yang rentan dan peralatan yang halus. 

2. Tali serat akan rusak bila terkena benda asam dan kaustik. Sling tali serat 
karenanya tidak dapat digunakan dengan bahan-bahan seperti itu, kecuali 
pabrik pembuat menyarankan penggunaan bahan itu. 

3. Inspeksi sling tali serat dilakukan dengan memeriksa permukaan apakah ada 
bagian yang terpotong, tercungkil, area yang aus, kering, rapuh, serat yang 
hangus atau berubah warna, atau serat yang meleleh. Ketika terlihat ada 
kerusakan, maka tali harus dibuang. Sling tali serat tidak dapat diperbaiki. 
Bagian dalam tali serat harus juga diinspeksi. Harus bersih. Bubuk yang 
mengendap pada bagian dalam tali serat menunjukkan keausan internal 
yang berlebihan. 

14.7.6.5.	Pengoperasian	alat	pengangkat	yang	aman	

1. Kait pengangkat, penjepit, kawat, tali, belenggu, lugs, tuas penarik, dan 
blok rantai harus dikontrol secara visual oleh operator sebelum melakukan 
pengangkatan. 

2. Para pekerja harus memastikan semua alat pengangkat: 

(a) memiliki penandaan identifikasi yang tepat dan terbaca seperti yang 
disyaratkan oleh pabrik pembuat menunjukkan beban kerja aman 
yang disarankan untuk jenis tambatan yang digunakan, sudut yang 
terbentuk dari dasarnya, dan jumlah kakinya bila lebih dari satu; 

(b) tidak terbebani lebih dari beban kerja yang disarankan seperti yang 
terlihat pada penandaan identifikasi oleh pabrik pembuat; dan 

(c) tidak digunakan tanpa penandaan yang tepat dan terbaca seperti 
yang disyaratkan. 
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14.7.6.6.	Belenggu	

1. Diameter badan dan pin belenggu harus tertulis, demikian pula dengan 
beban kerja yang aman yang harus dipertimbangkan setiap saat. Pengunci 
belenggu selalu lebih besar dari badan belenggu. Belenggu biasanya dibuat 
dari dua jenis baja, grade T (800 N per mm2) dan grade M (400 N per mm2). 

2. Ketika sepasang belenggu digunakan pada sebuah pekerjaan, keduanya 
harus memiliki beban kerja aman yang sama. Ukurannya mungkin berbeda 
karena belenggu grade T biasanya dua kali lebih kuat dari belenggu grade 
M. 

3. Beban kerja aman belenggu pada sling selalu sama dengan beban sling, 
tekanan yang meningkat karena sudut pengaturan perlu dipertimbangkan 
dengan seksama.

4. Belenggu “Dee” hanya digunakan untuk penarikan garis lurus dan belenggu 
“bow” digunakan ketika terdapat lebih dari satu sling yang ditarik dari 
berbagai sudut. Ketika belenggu sudah aus, maka pin harus dikunci dengan 
menempatkan pin kerah sekrup atau dengan pin pasak pada mur dan baut. 

5. Belenggu tidak boleh digunakan pada sling kecuali dilengkapi dengan pin 
belenggu yang tepat; mur atau batang baja biasa tidak boleh digunakan.

6. Ketika digunakan pada penggunaan slinging biasa, baut pin belenggu hanya 
boleh dikencangkan dengan tangan dan dipantau secara teratur. Namun 
pin harus selalu dikencangkan dengan kawat khusus sehingga tidak dapat 
terlepas. 

14.8. Penggunaan robot dan teknologi modern 

1. Beberapa kecelakaan yang melibatkan robot dapat berupa:

(a) bagian tangan robot dapat menimbulkan kecelakaan akibat gerakan 
yang tak terduga yang disebabkan oleh kegagalan fungsi komponen 
atau piranti lunak; 

(b) kaki atau bagian tubuh pekerja lainnya dapat terperangkap antara 
tangan robot dan peralatan penunjang lainnya; 

(c) mekanisme penahan atau aksesoris mekanik robot mengalami 
kegagalan; dan 
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(d) pasokan daya pada robot tidak dapat dikendalikan. 

2. Situasi berbahaya dapat timbul: 

(a) bila pekerja masuk ke area operasional robot; 
(b) ketika pekerja berada dekat dengan sistem robot untuk melakukan 

pemrograman, pengajaran, penyelesaian masalah, pemeliharaan, 
atau perbaikan. 

3. Pemberi kerja harus melakukan penilaian risiko untuk semua robot baru 
maupun bekas dan peralatan penunjang lain sebelum mulai menggunakan 
sistem robot, dan pada saat robot dipindahkan atau dimodifikasi. Penilaian 
risiko harus menentukan kontrol dan fitur keselamatan yang harus dicapai 
dan menjaga lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. 

4. Pemberi kerja harus melatih dan memberikan instruksi kepada pekerja 
mengenai pengoperasian dan pemeliharaan sistem dan peralatan penunjang 
robot yang aman. Personil yang berkompeten dengan keterampilan teknik 
yang dibutuhkan harus siap sedia pada fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal untuk mengawasi instalasi, pemberangkatan, pemeliharaan 
dan perbaikan aplikasi robot dan pelaksanaan semua strategi kontrol terkait

5. Semua robot harus patuh pada instrumen yang diakui secara nasional dan 
internasional dan dilengkapi dengan informasi teknik mengenai desain dan 
penggunaannya. Harus dirancang: 

(a) mencegah paparan pekerja terhadap komponen, gigi, sabuk 
pengaman atau tautan kemudi; 

(b) sehingga kerugian pada daya listrik, naiknya voltase, atau perubahan 
pada tekanan minyak atau udara tidak akan merusak pengoperasian 
sistem yang aman; 

(c) sehingga bahaya yang ditimbulkan dari pengereman, pengenduran, 
atau pelepasan energi dapat dikurangi;

(d) mencegah modifikasi yang tidak diperkenankan atau tidak sengaja 
terhadap parameter operasional; dan 

(e) dengan lapisan pelindung dan redundansi dibangun ke dalam sistem 
keamanan. 
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6. Semua robot harus dipasang dengan aman sesuai dengan instruksi 
pabrik pembuat serta instrumen relevan yang diakui secara nasional dan 
internasional.. 

7. Masing-masing robot harus memiliki fitur kontrol keselamatan yang hanya 
dibangun khusus robot tersebut, bergantung pada bahaya dan risiko tertentu 
yang dimiliki robot. 

8. Fitur keamanan yang umum terdapat pada robot yang dapat mencegah 
akses terlarang pada ruang operasional robot diantaranya: 

(a) pagar perimeter yang saling bertautan di sekeliling ruang operasional 
robot yang dilengkapi dengan sensor keamanan yang memastikan 
pintu tertutup; 

(b) lampu yang berkedip, tanda, bunyi peluit atau klakson untuk menandai 
aplikasi robot sedang digunakan; 

(c) tirai pengaman cahaya, pemindai laser, keset keamanan yang peka 
terhadap tekanan dan alat-alat pemindai lain untuk menghentikan 
robot sewaktu-waktu terjadi akses yang terlarang; 

(d) kontrol operasional dua tangan; dan 
(e) alat penghenti saat kondisi darurat.

9. Robot harus terawat dan diperbaiki oleh pembuat atau oleh personil yang 
berkompeten. Standard penguncian dan penandaan (lockout and tag-
out (LOTO)) harus diikuti. Ketika gerakan sistem robot perlu diperbaiki, 
maka harus dioperasikan dalam moda manual pada kecepatan di bawah 
kecepatan mesin utuh. 

10. Fitur keselamatan dan tindakan kontrol di atas harus diinspeksi secara 
teratur. 
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15. Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan 

15.1. Umum

1. Pada bab ini dan dalam konteks pembangunan dan perbaikan kapala, kata 
“pelatihan” juga harus diartikan sebagai “pendidikan” atau “pelatihan” atau 
keduanya bila diperlukan. 

2. Persyaratan kompetensi K3 yang diperlukan harus ditentukan oleh pemberi 
kerja berdasarkan aturan dalam undang-undang atau peraturan di tingkat 
nasional atau, bila tidak ada, berdasarkan konsultasi yang dilakukan dengan 
perwakilan pekerja. Pengaturan pelatihan yang tepat harus ditentukan 
dan dijaga untuk memastikan semua pekerja memiliki kompetensi untuk 
melakukan aspek keselamatan dan kesehatan dari tugas dan tanggungjawab 
mereka saat ini atau di masa yang akan datang. 

3. Pemberi kerja harus memiliki, atau dapat mengakses, kompetensi K3 yang 
memadai untuk mengidentifikasi dan mengapuskan atau mengendalikan 
bahaya dan risiko terkait pekerjaan, dan melaksanakan sistem manajemen 
K3. Kebutuhan pelatihan khusus dapat diidentifikasi dari identifikasi bahaya 
awal dan yang sedang berlangsung, penilaian risiko, proses kontrol dan 
evaluasi. 

4. Program pelatihan harus : 

(a) mencakup semua pekerja pada fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal, termasuk para kontraktor dan subkontraktor sepatutnya; 

(b) diselenggarakan oleh personil yang berkompeten; 
(c) memberikan pelatihan teori dan praktik yang efektif dan tepat waktu 

dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh para pekerja sebelum 
mulai menjalankan tugas mereka dan pelatihan penyegaran pada 
interval yang tepat, atau perubahan-perubahan signifikan pada tingkat 
risiko yang dialami oleh pekejra atau pada fungsi mereka; 

(d) memasukkan umpan balik dan evaluasi dari peserta mengenai 
pemahaman dan daya ingat mereka terhadap pelatihan sehingga 
penyelenggara dapat senantiasa memperbaiki kualitas pelatihan; 

(e) ditinjau secara teratur oleh komite keselamatan dan kesehatan kerja, 
bila ada, atau oleh pemberi kerja berkonsultasi dengan pekerja atau 
perwakilan mereka, dan diubah seperlunya; dan 
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(f) terdokumentasi.

5. Bentuk dan isi pelatihan harus dibuat dan dilaksanakan berkonsultasi 
dengan pekerja atau perwakilan mereka. Pelatihan harus sejalan dengan 
kebutuhan yang telah teridentifikasi dan termasuk: 

(a) aspek-aspek terkait dalam peraturan K3, aturan praktik dan instruksi 
mengenai pencegahan kecelakaan dan penyakit serta perjanjian 
bersama lainnya, misalnya kewajiban, tanggungjawab, tugas dan hak 
pihak berwenang yang berkompeten, pemberi kerja, kontraktor, sub 
kontraktor dan pekerja; 

(b) sifat dan derajat bahaya atau risiko terhadap keselamatan dan 
kesehatan yang mungkin timbul, termasuk berbagai faktor yang 
mungkin akan memengaruhi risiko itu, misalnya praktik kebersihan 
yang tepat; 

(c) penggunaan tindakan pencegahan, kontrol dan perlindungan yang 
tepat dan efektif, terutama kontrol teknik, dan tanggungjawab pekerja 
dalam melakukan tindakan itu dengan tepat;

(d) prosedur operasional saat bekerja pada ruang dengan bahaya kerja 
yang tinggi; 

(e) metode penanganan bahan, pengoperasian proses dan peralatan, 
serta penyimpanan, pemindahan dan pembuangan sampah yang 
tepat; 

(f) metode penanganan bahan dan alat yang benar secara ergonomis; 
(g) penilaian, tinjauan dan pengukuran paparan, serta hak dan kewajiban 

pekerja dalam hal ini; 
(h) peran surveilans kesehatan, hak dan kewajiban pekerja berkaitan 

dengan hal ini serta akses informasi; 
(i) instruksi penggunaan APD bila diperlukan, tingkat kepentingannya, 

penggunaan yang benar dan keterbatasannya, dan terutama faktor-
faktor yang mungkin menunjukkan ketidaksesuaian atau kegagalan 
fungsi peralatan, serta tindakan-tindakan yang mungkin dibutuhkan 
oleh pekerja untuk melindungi diri mereka; 

(j) tanda dan simbol peringatan bahaya untuk faktor lingkungan 
berbahaya yang mungkin timbul; 
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(k) prosedur yang harus diikuti saat kondisi darurat, tindakan kedaruratan, 
penyelamatan, pemadaman api dan pencegahan kebakaran, serta 
pertolongan pertama; 

(l) praktik kebersihan yang tepat untuk mencegah, misalnya transmisi 
bahan berbahaya ke luar lokasi; dan 

(m) pembersihan, perawatan, penyimpanan dan pembuangan sampah, 
sampai pada titik dimana kesemua hal itu dapat mengakibatkan 
paparan terhadap pekerja terkait. 

6. Peserta pelatihan harus dapat mengikuti pelatihan secara cuma-cuma 
dan pelatihan diselenggarakan saat jam kerja bila hal ini tidak mungkin, 
waktu dan pengaturannya harus disepakati dulu antara pemberi kerja dan 
perwakilan pekerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja dengan 
tanggungjawab keluarga.

7. Pemberi kerja harus memastikan persyaratan dan prosedur pelatihan dan 
informasi senantiasa ditinjau, sebagai bagian dari tinjauan penilaian dan 
dokumentasi. 

8. Sebelum mulai bekerja, rapat singkat pra pekerjaan di lapangan harus 
dilakukan yang mencakup mengenai cakupan pekerjaan, metode 
pekerjaan, identifikasi bahaya utama dan penilaian risiko. rapat singkat 
ini harus diberikan kepada seluruh pekerja di lokasi termasuk kontraktor, 
subkontraktor dan pihak ketiga lainnya. Semua ijin keselamatan yang relevan 
harus diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai dan lokasi kerja harus diawasi 
dan diperiksa dengan standard yang sama untuk operasional pembangunan 
dan perbaikan kapal. 

15.2. Kualifikasi manajer dan penyelia (supervisor) 

1. Manajer dan penyelia harus memiliki kualifikasi dan pelatihan yang 
memadai, atau memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang 
cukup sehingga mereka dapat: 

(a) merencanakan dan menyelenggarakan operasional pembangunan dan 
perbaikan kapal yang aman termasuk identifikasi bahaya, penilaian 
risiko dan pelaksanaan tindakan pencegahan; 

(b) membuat, melaksanakan dan menjaga sistem manajemen K3; 
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(c) memantau status kesehatan dan keselamatan dalam operasional 
yang menjadi tanggungjawab mereka; dan 

(d) melakukan tindakan perbaikan bila terjadi ketidakpatuhan terhadap 
persyaratan. 

2. Manajer harus menerima pelatihan teknis dan pelatihan lain sehingga 
mereka dapat menjalankan tanggungjawab K3 mereka. 

15.3. Kualifikasi dan Pelatihan bagi Pekerja 

1. Pekerja hanya boleh ditugaskan dan menjalankan pekerjaan dimana mereka 
memiliki keterampilan, pengetahuan dan pelatihan yang sesuai. 

2. Pemberi kerja harus memastikan semua pekerja, termasuk kontraktor, 
subkontraktor dan pekerja mereka: 

(a) memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menjalankan 
tugas yang diberikan kepada mereka dan memiliki sertifikat 
keterampilan yang relevan; 

(b) mendapatkan instruksi yang memadai mengenai bahaya yang 
berkaitan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja mereka, serta 
terlatih melakukan tindakan pencegahan yang perlu dalam 
menghindari kecelakaan dan cidera pada kesehatan; 

(c) mengetahui mengenai undang-undang, peraturan, persyaratan, 
aturan praktik,instruksi dan saran yang berkaitan dengan pencegahan 
kecelakaan dan penyakit; 

(d) mengetahui mengenai tanggungjawab individu dan bersama untuk 
kesehatan dan keselamatan mereka; dan 

(e) mendapatkan instruksi yang memadai mengenai penggunaan yang 
tepat dan dampak dari APD serta perawatannya, dan mendapatkan 
pelatihan yang memadai.

15.4. Kualifikasi kontraktor, subkontraktor dan pihak ketiga 
lainnya 

1. Kontrak untuk layanan harus berisi klausul standard yang mewajibkan para 
kontraktor untuk hanya mempekerjakan pekerja dan subkontraktor yang 
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memiliki keterampilan relevan dan patuh pada instrumen yang diakui secara 
nasional dan internasional serta pembentukan persyaratan K3. 

2. Sisem manajemen K3 kontraktor dan subkontraktor serta catatan K3 
mereka harus memiliki bobot yang sama dengan faktor kinerja lain ketika 
mempertimbangkan pemilihan kontraktor dan subkontraktor. 
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16. Peralatan Pelindung Diri dan Pakaian Pelindung 

16.1. Aturan-aturan umum 

1. Sejalan dengan bagian 3.4, paragraf 3, hanya ketika perlindungan yang 
memadai terhadap paparan dari faktor lingkungan yang berbahaya melalui 
penghapusan bahaya/risiko, kontrol pada sumber, pengurangannya melalui 
desain sistem kerja yang aman dan tindakan bersama tidak dapat dipastikan 
dan semua tindakan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat menjamin 
kondisi kerja yang sehat dan aman, maka APD dan pakaian pelindung yang 
sesuai harus disediakan dan dirawat oleh pemberi kerja. 

2. Persyaratan untuk APD wajib minimum untuk fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal harus ditentukan dan dikomunikasikan..

3. APD dan pakaian pelindung harus mengikuti standard teknis yang 
ditentukan oleh pihak berwenang yang kompeten, atau badan nasional 
atau internasional yang diakui, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 
ergonomis, dan disediakan, seperti yang diatur dalam undang-undang dan 
peraturan nasional:

(a) dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, jenis kelamin pekerja 
dan berdasarkan penilaian risiko; 

(b) pekerja tidak perlu lagi membayarnya; dan 
(c) berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan mereka. 

4. Orang yang berkompeten dengan memahami sifat bahaya dan jenis, cakupan 
dan kinerja dari perlindungan yang disyaratkan harus: 

(a) memilih APD dan pakaian pelindung yang sesuai; dan 
(b) memastikan agar APD dan pakaian pelindung tersimpan, terawat, 

dibersihkan, diperiksa, diganti dan bila perlu karena alasan kesehatan, 
didisinfeksi atau sterilkan pada interval yang sesuai, sejalan dengan 
instrumen yang diakui secara nasional dan internasional atau set 
panduan atau yang diakui oleh pihak berwenang yang kompeten. 

5. APD harus dikeluarkan dalam bentuk baru kepada pekerja individual dan 
tidak boleh saling bertukar kecuali bila telah dirawat dan disanitasi dengan 
baik. 
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6. Pemberi kerja harus menyediakan instruksi yang tepat dan cara untuk 
memungkinkan mereka menggunakan, merawat dan menyimpan APD dan 
pakaian pelindung dengan tepat. 

7. Pekerja harus: 

(a) menggunakan dan merawat APD dan pakaian pelindung yang 
diberikan bagi mereka; 

(b) menggunakan APD dan pakaian perlindungan yang disediakan selama 
mereka terpapar risiko yang mengharuskan mereka menggunakannya; 
dan 

(c) secara periodik memeriksa APD untuk memastikan dalam kondisi 
yang baik dan diganti atau diperbaiki seperlunya, oleh pemberi kerja 
dan pekerja tidak perlu membayar.

8. APD harus dirancang secara ergonomis dan sejauh dapat diterapkan tidak 
boleh membatasi gerakan pengguna atau jarak pandang, pendengaran atau 
fungsi-fungsi inder lainnya. 

9. APD yang mungkin tercemar bahan berbahaya terhadap kesehatan tidak 
boleh dicuci, dibersihkan atau disimpan di rumah pekerja. Harus disediakan 
sarana pencucian pakaian ketika pakaian pelindung harus digunakan atau 
ketika ada risiko kontaminasi dari bahan-bahan berbahaya dari pakaian 
luar. Sarana berganti pakaian juga harus ditempatkan dan dirancang 
untuk menghindari penyebaran kontaminasi dari pakaian pelindung ke 
pakaian pribadi dan dari satu fasilitas ke fasilitas lain. Pemberi kerja harus 
memastikan pekerja tidak membawa pakaian yang terkontaminasi pulang 
dan harus menyediakan pencucian/pembersihan pakaian tanpa memungut 
biaya dari pekerja. 

10. Sebelum mengeluarkan pakaian atau peralatan kembali, pemberi kerja 
harus menyediakan pencucian, pembersihan, disinfeksi dan pemeriksaan 
pakaian pelindung atau peralatan yang mungkin telah digunakan dan 
mungkin tercemar bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

11. Dalam menyediakan APD dan pakaian pelindung lain, pemberi kerja harus 
mempertimbangkan: 

(a) pemeliharaan dan penggunaan APD yang tepat, termasuk perilaku 
pengguna yang tepat, penting dalam menyediakan perlindungan yang 
dimaksudkan oleh APD dan pakaian tersebut; 
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(b) APD dapat menimbulkan rasa tidak naman, kondisi kerja yang tidak 
sehat atau tidak aman

(c) hanya pengguna yang terlindungi, sementara orang lain yang 
mengunjungi daerah tersebut akan terus terpapar; 

(d) APD dapat menimbulkan rasa aman palsu, terutama bila digunakan 
dengan tidak tepat atau telah kehilangan keefektifannya karena 
penyimpanan atau pemeliharaan yang tidak tepat; dan 

(e) APD dapat memunculkan bahaya lain kepada para pekerja

12. APD harus memenuhi persyaratan pada Bab 7-14 terkait dengan setiap 
bahaya yang teridentifikasi di fasilitas, misalnya tekanan panas dan dingin, 
paparan terhadap kebisingan, bahan-bahan berbahaya dan getaran. 

16.2. Pakaian 

1. Pekerja harus menggunakan pakaian pelindung yang teapt yang disediakan 
oleh pemberi kerja.

2. Pakaian yang disediakan harus memenuhi persyaratan berikut: 

(a) Pakaian tahan air dan penutup kepala ketika bekerja pada kondisi 
cuaca yang buruk; 

(b) Pakaian yang membedakan atau alat pemantul cahaya atau bahan 
lain yang dapat mudah terlihat ketika terjadi paparan teratur terhadap 
bahaya dari kendaraan yang bergerak; dan 

(c) kemampuan bahan tahan terhadap penetrasi bahan kimia, 
mengurangi tekanan panas, mengeluarkand ebu, menahan api, dan 
tidak mengeluarkan listrik statis sejauh dapat dimungkinkan secara 
teknologi. 

16.3. Perlindungan kepala 

1. Helm pengaman atau topi yang keras untuk melindungi kepala dari cidera 
yang disebabkan oleh jatuh atau benda yang beterbangan, atau karena 
melawan benda atau struktur yang menonjol, harus selalu dikenakan 
oleh semua orang, setiap saat ketika berada di fasilitas pembangunan 
dan perbaikan kapal. Mungkin perlu membawa berbagai jenis helm untuk 
kegiatan-kegiatan tertentu. 
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2. Secara umum, cangkang helm harus merupakan konstruksi satu menyeluruh, 
dengan rangka bagian dalam yang dapat disesuaikan untuk menyokong 
helm pada kepala pengguna dan bila memungkinkan, untuk mereka yang 
bekerja di atas, tali pengait dagu untuk mencegah helm terjatuh. Rangka 
dan tali pengait dagu harus disesuaikan untuk memastikan helm pas ketika 
digunakan. 

3. Helm apapun yang telah terkena tumbukan keras, bahkan ketika tidak ada 
tanda kerusakan yang kasat mata, harus dibuang. 

4. Bila terlihat atau retakan atau pecah, atau bila helm menunjukkan gejala 
penuaan atau memburuknya kondisi dari harness, maka helm harus 
dibuang. 

5. Ketika terjadi bahaya karena terpapar bagian-bagian yang konduktif, maka 
helm yang dapat digunakan adalah helm yang terbuat dari bahan non-
konduktif. 

6. Selain masalah keselamatan perlu juga mempertimbangkan aspek fisiologis 
kenyamanan pengguna. Helm harus seringan mungkin, harness harus lentur 
dan tidak boleh mengganggu atau menciderai penggunan, dan pita keringat 
harus dipasang. 

16.4. Perlindungan wajah dan mata

1. Kacamata yang tidak berwarna maupu yang berwarna, tabir, tameng wajah 
atau alat lain harus dikenakan ketika ada kemungkinan terpapar cidera 
mata atau wajah dari debu atau partikel lain yang beterbangan, bahan-
bahan berbahaya, panas yang berbahaya, radiasi cahaya atau lainnya, dan 
terutama saat pengelasan, pemotongan menggunakan api, grinding atau 
pekerjaan berbahaya lainnya.

2. Perlindungan pad awajh dan mata tersedia dalam berbagai bentuk desain. 
Perlu mempertimbangkan mengenai karakteristik bahaya terkait untuk 
memastikan pemilihan pelindung yang tepat. Kacamata (korektif) yang 
diresepkan kecuali memang dibuat sesuai dengan standard keamanan, tidak 
akan dapat memberikan fungsi perlindungan. Kacamata yang dirancang 
untuk digunakan bersamaan dengan kacamata dengan resep harus dipilih 
sesuai dengan bahaya yang harus dicegah. 
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3. Dengan penggunaan pelindung wajah dan mata, maka perlu mem-
pertimbangkan kenyamanan dan efisiensi. 

16.5. Perlindungan tangan dan kaki

1. Tangan dan kaki harus terlindungi dari bahaya fisik, kimiawi dan lainnya. 
Sarungtangan pelindung atau gauntlets, krim penghambat yang tepat 
serta pakaian pelindung yang sesuai untuk melindungi tangan atau 
seluruh badan harus digunakan ketika terpapar radiasi panas atau ketika 
menangani bahan-bahan yang panas, berbahaya atau lainnya yang mungkin 
menimbulkan cidera pada kulit. 

2. Sarungtangan memberikan perlindungan dari bahaya dari pekerjaan yang 
dilakukan dan harus sesuai dengan jenis pekerjaan itu. 

3. Alas kaki dengan jenis tertentu harus digunakan di tempat kerja bila ada 
kemungkinan terpapar kondisi buruk atau cidera karena benda yang jatuh 
atau hancur, bahan-bahan yang panas atau berbahaya, alat atau paku tajam 
dan permukaan yang basah dan licin.

4. Alas kaki dengan sol yang terinsulasi harus digunakan oleh ahli listrik atau 
pekerja lain yang mungkin bersentuhan dengan bagian yang menyala. 

5. Alas kaki pengaman yang tepat misalnya sepatu dan sepatu bot harus 
memiliki sol yang tahan licin dan bagian ujung kaki yang memiliki penguat 
dan harus selalu dikenakan dengan tepat. Sandal dan alas kaki serupa 
sandal tidak boleh digunakan ketika bekerja. 

6. Perlindungan tangan dan kaki harus tersedia dalam ukuran yang tepat untuk 
mereka yang harus menggunakannya. 

7. Pelindung lutut mungkin diperlukan, terutama ketika pekerjaan yang 
dilakukan membutuhkan posisi berlutut. 

16.6. Peralatan perlindungan pernafasan 

1. Peralatan perlindungan pernafasan, yang sesuai untuk lingkungan tertentu, 
harus digunakan ketika pekerja tidak dapat terlindungi dari debu, uap, uap 
air atau gas dengan menggunakan ventilasi atau cara lain. Pekerja harus 
terlatih dalam memilih filter bila diperlukan.
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2. Peralatan perlindungan pernafasan harus disediakan untuk bekerja pada 
kondisi-kondisi dimana risiko kekurangan oksigen atau terpapar uap, debu 
atau gas yang beracun, berbahaya atau menyebabkan iritasi. 

3. Pemilihan peralatan yang tepat merupakan hal yang penting dan harus 
dilakukan bekerjasama dengan yang membutuhkan peralatan tersebut. 
Karena jenis peralatan yang tersedia sangat banyak, maka perlu 
mendapatkan saran dari orang yang berkompeten mengenai peralatan 
yang tepat untuk tujuan tertenu. Ukuran dan model yang berbeda dapat 
memenuhi kebutuhan jenis wajah yang beragam. 

4. Pekerja harus mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan dan perawatan 
peralatan yang tepat sehingga mereka dapat melakukan inspeksi terhadap 
respirator segera setelah digunakan untuk memastikan dalam kondisi yang 
baik. Bagian pelindung wajah yang ditempelkan ke respirator dan alat bantu 
pernafasan harus terpasang dengan benar agar dapat mencegah kebocoran 
gas. Jenggot dan kumis dapat mengganggu penutup wajah demikian pula 
dengan penggunaan kaca mata kerja, kecuali memang dirancang untuk 
dapat digunakan dalam kondisi seperti itu. 

5. Respirator harus disimpan dengan benar. Bila tidak terlindungi dari bahan 
fisik dan kimiawi seperti getaran, cahaya matahari, panas, dingin yang 
ekstrim, kelembapan berlebih atau bahan kimiawi yang merusak, kerusakan 
dapat timbul. 

6. Setiap respirator harus digunakan dengan memahami keterbatasannya 
berdasarkan beberapa faktor, misalnya tingkatan dan durasi paparan, 
karakteristik bahan kimia dan lama penggunaan respirator.

7. Pekerja harus dievaluasi secara medis agar dapat menggunakan respirator 
dengan aman sebelum menggunakannya kelak.

8. Ketika peralatan pernafasan tekanan negatif dibutuhkan secara teratur, 
penggunaannya harus dengan melalui tes kelayakan yang teruji dengan 
baik. 

16.7. Perlindungan pendengaran 

1. Pekerja yang karena sifat kerjanya terpapar pada tingkat kebisingan yang 
tinggi harus mendapatkan, dan harus menggunakan pelindung telinga. 
Berbagai jenis pelindung pendengaran tersedia, termasuk penyumbat 



189

telinga dan sarung telinga, yang masing-masing memiliki desain standard 
yang berbeda-beda. Pelindung yang digunakan harus merupakan tipe 
yang disarankan sesuai dengan kondisi dan iklim tertentu. Pelindung 
pendengaran harus tersedia saat masuk ke ruang yang bising. Area yang 
bising harus diberi tanda dan tanda peringatan harus dipasang di lokasi. 

2. Pelindung pendengaran harus nyaman, dan pengguna harus terlatih 
menggunakannya dengan tepat. Perhatian khusus harus diberikan pada 
kemungkinan peningkatan risiko kecelakaan karena penggunaan pelindung 
pendenagran. Sarung telingat mengurangi kemampuan menentukan sumber 
suara dan membuat sinyal bahaya dapat terdengar. Ini terutama bagi pekerja 
yang mengalami kehilangan pendengaran yang cukup besar. 

3. Tidak semua model cocok untuk semua orang. Mereka yang menggunakan 
pelindung pendengaran harus dapat memilih produk alternatif yang 
memenuhi kriteria pelemahan. Penyumbat telinga tidak boleh menjadi 
satu-satunya solusi karena tidak semua orang bisa menggunakannya. 

4. Pelindung pendengaran hanya bisa bekerja dengan baik bila terawat. 
Pemeliharaan yang baik terdiri dari pembersihan, mengganti bagian-bagian 
yang dapat diganti misalnya bantalan, dan pemantauan menyeluruh 
mengenai kondisi pelindung pendengaran. 

16.8. perlindungan dari kontaminasi radioaktif 

1. Respirator, baju kerja, penutup kepala, sarungtangan, pakaian boiler pas 
badan, alas kaki yang tidak dapat ditembus dan celemek yang sesuai untuk 
menahan risiko kontaminasi radioaktif harus dikenakan di tempat-tempat 
dimana sumber-sumber radioaktif disiapkan atau digunakan. 

16.9. Perlindungan dari jatuh

1. Peralatan perlindungan dari bahaya jatuh, yang dikaitkan pada lifeline 
terpisah atau jangkar yang sesuai harus selalu dikenakan dimana 
perlindungan dari bahaya jatuh tidak dapat dilakukan dengan cara lain; 
dan jaket pelampung dan alat-alat pelindung diri ketika ada bahaya jatuh 
ke dalam air. Pekerja harus disediakan dan terlatih dalam menggunakan 
peralatan perlindungan dari bahaya jatuh misalnya harness dan lifelines, 
dan bila perlu lanyards yang dapat menyerap getaran. 
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2. Penyelamatan yang tepat dan tepat waktu harus disediakan ketika 
menggunakan peralatan anti jatuh untuk mencegah trauma karena tertarik 
tali. 

3. Tempat kerja dan jalan dimana terdapat bahaya jatuh atau yang berbatasan 
dengan zona berbahaya harus dilengkapi dengan alat yang mencegah 
pekerja jatuh atau masuk ke zona bahaya. 
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17. Perlindungan Khusus 

17.1. Ketenagakerjaan dan jaminan sosial 

1. Seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan nasional atau 
sesuai dengan kondisi dan praktik di tingkat nasional: 

(a) memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kontrak kerja dan 
terlindungi oleh skema kompensasi dan jaminan sosial pekerja; dan 

(b) mendapatkan perlindungan, misalnya manfaat saat terjadi cidera, 
sakit, disabilitas sementara dan permanen melalui kompensasi 
pekerja pada saat terjadi kecelakaan dan penyakit kerja, dan 
kompensasi bagi penyintas saat kejadian kematian yang berhubungan 
dengan kerja, bagi semua pekerja di fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal, tanpa memandang status kepegawaian mereka.

17.2. Jam kerja 

1. Kebijakan atau rencana K3 harus mengatur mengenai jam kerja yang wajar 
yang tidak melebihi yang diatur oleh undang-undang dan peraturan di 
tingkat nasional atau disetujui oleh pengawas ketenagakerjaan atau dalam 
perjanjian kerja bersama, manapun yang berlaku. 

2. Jam kerja harus diatur sehingga dapat memberikan waktu istirahat yang 
memadai seperti yang diatur oleh undang-undang dan peraturan nasional, 
atau disetujui oleh pengawas ketenagakerjaan atau melalui dialog sosial, 
manapun yang berlaku, harus termasuk: 

(a) rehat singkat saat jam kerja, terutama ketika pekerjaannya sangat 
lama, berbahaya, monoton atau membutuhkan konsentrasi tinggi, 
sehingga pekerja dapat segera mengembalikan kondisi fisik dan 
kewaspadaan yang baik;

(b) rehat cukup untuk makan;
(c) istirahat harian atau di malam hari; dan istirahat mingguan

17.3. Kerja di malam hari 

1. Mengingat sifat berbahaya dari pembangunan dan perbaikan kapal, 
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konsekuensi kelelahan terhadap frekuensi, keparahan kecelakaan dan 
kesehatan harus dipertimbangkan. 

2. Tindakan-tindakan khusus yang diperlukan oleh sifat pekerjaan malam hari 
harus diterapkan secara progresif. Misalnya: 

(a) penilaian kesehatan untuk mengidentifikasi dan memantau 
permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan di 
malam hari; dan 

(b) kompensasi dalam bentuk jam kerja, upah atau tunjangan lain, serta 
layanan sosial yang memadai.

3. Pemberi kerja harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam 
menjaga tingkat perlindungan terhadap bahaya pekerjaan saat melakukan 
pekerjaan di malam hari seperti halnya pekerjaan di siang hari, terutama 
menghindari sedapat mungkin isolasi pekerja. 

4. Ketika kerja malam diperlukan, pencahayaan dan kondisi kerja dan 
kesehatan lain harus dikelola untuk memastikan risikonya tidak melebihi 
operasional di siang hari. 

17.4. Bekerja sendiri

1. Bekerja sendirian harus dihindari. Bila perlu, pemberi kerja harus mengambil 
tindakan-tindakan yang tepat untuk perlindungan pekerja yang bekerja 
sendiri atau secara isolasi.

17.5. Kelelahan

1. Kelelahan dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada kemungkinan 
timbulnya kejadian yang membahayakan atau kecelakaan serius karena 
pekerja mungkin tidak waspada atau dapat menanggapi dengan cepat 
perubahan kondisi. Selain itu, kelelahan yang berkepanjangan dapat 
mengakibatkan permasalahan kesehatan jangka panjang. 

2. Kelelahan disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kondisi lingkungan, 
misalnya panas, dingin atau kebisingan yang berlebih; tekanan fisik 
atau mental yang berlebihan; dan/atau istirahat dan tidur yang kurang 
diantara kegiatan (misalnya kualitas tidur yang buruk). Penyebab kelelahan 
diantaranya: 
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(a) waktu saat kerja berlangsung; 
(b) lamanya waktu yang dihabiskan di tempat kerja dan pada tugas-tugas 

yang berhubungan dengan pekerjaan; 
(c) jenis dan durasi pekerjaan dan lingkungan pekerjaan itu dilakukan; 
(d) desain ergonomik dari meja kerja dan lingkungan dimana pekerjaan 

dilakukan; 
(e) kuantitas dan kualitas istirahat yang didapatkan sebelum dan setelah 

kerja; 
(f) kegiatan di luar pekerjaan misalnya komitmen keluarga atau pekerjaan 

kedua; dan 
(g) faktor individual, misalnya kelainan tidur 

3. Kelelahan akut disebabkan oleh kejadian kekurangan tidur; misalnya karena 
masa terjaga yang panjang dari melakukan pekerjaan pada jam yang panjang 
atau saat malam hari tanpa istirahat yang memadai di siang hari. Gangguan 
tidur yang terjadi terus menerus dapat mengakibatkan kondisi ‘utang’ tidur 
dan gangguan tidur yang kronis, membuat individu berada pada kondisi 
dimana risiko terhadap mereka dan orang lain meningkat. Mengakibatkan: 

(a) kelelahan otot yang membuat ketidaknyamanan; 
(b) kelalahan saat melakukan kegiatan sehari-hari; dan 
(c) kurangnya koordinasi dan kewaspadaan  bila kurang tidur berlanjut, 

kinerja dapat semakin memburuk. 

4. Kelelahan juga dapat diakibatkan oleh berbagai kegiatan kerja dan kondisi 
tempat kerja dan juga kondisi kehidupan pekerja di luar pekerjaan. Tingkat 
kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan serupa untuk berbagai 
individu yang melakukan tugas yang sama. 

5. Kelelahan yang berhubungan dengan pekerja dapat dan harus dinilai dan 
dikelola di tingkat organisasional. Kontribusi faktor yang tidak berhubungan 
dengan kerja berbeda untuk tiap individu. Kelelahan yang tidak berhubungan 
dengan kerja lebih baik dikelola di tingkat individu. 

7. Penyebab kelelahan yang berhubungan dengan kerja diantaranya: 

(a) aspek tugas yang dilakukan (misalnya, beban kerja yang lebih berat 
dalam giliran kerja yang standard); 
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(b) desain urutan kerja (misalnya terlalu banyak kerja di malam hari yang 
berurutan); 

(c) pekerjaan yang tak terencana, lembur, kerja darurat, gangguan dan 
panggilan; 

(d) kondisi linngkungan kerja (misalnya kebisingan atau suhu ekstrim); 
dan 

(e) waktu penglaju. 

8. Penyebab kelelahan yang tidak berhubungan dengan kerja termasuk: 

(a) gangguan tidur karena anggota keluarga yang sakit; 
(b) kegiatan di luar kerja yang melelahkan, misalnya karena pekerjaan 

kedua; 
(c) gangguan tidur; 
(d) penyalahgunaan alkohol, obat resep dan illegal; dan 
(e) tekanan yang berhubungan kesulitan keuangan atau tanggungjawab 

rumah tangga. 

9. Penilaian risiko kelelahan harus dilakukan dan program pengelolaan 
kelelahan dibuat untuk semua operasional dan sesuai dengan aturan di 
tingkat nasional bila diatur di dalamnya. Program pengelolaan kelelahan 
harus secara khusus menyebutkan pengaturan jam kerja dimana pekerja:

(a) melakukan kerja antar pukul 7 malam hingga 6 pagi; 
(b) bekerja lebih dari 48 jam selama lima hari berturut-turut (bekerja 

setiap hari) termasuk pekerjaan yang tak terencana, kondisi darurat, 
lembur, gangguan dan panggilan; atau 

(c) tidak memiliki dua hari istriahat untuk setiap tujuh hari kerja  bahaya 
kelelahan lain yang telah diidentifikasi saat penilaian risiko harus 
dimasukkan ke dalam rencana. 

10. Penilaian risiko dan rencana penanganan kelelahan harus dikembangkan 
dengan berkonsultasi bersama pekerja dan perwakilan mereka, dan tiap 
pihak harus menunjukkan komitmen mereka, bahwa rencana ini akan 
didukung oleh seluruh organisasi. Harus mencakup daftar kerja, peran dan 
tanggungjawab manajer, staf profesional, kontraktor dan subkontraktor, 
mereka yang bekerja dalam daftar kerja, dan kerja-kerja tak terencana 
misalnya lembur dan panggilan. Waktu menglaju maupun akomodasi yang 
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disediakan oleh pemberi kerja harus dipertimbangkan. 

11. Jam kerja harian dan mingguan harus diatur sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan masa istirahat yang memadai dimana, seperti yang diatur 
oleh undang-undang di tingkat nasional atau yang disetujui oleh pengawas 
ketenagakerjaan atau perjanjian kerja bersama, manapun yang berlaku, 
harus termasuk: 

(a) rehat yang mencukupi saat jam kerja, terutama ketika pekerjaan itu 
sanagt melelahkan, membahayakan atau monoton, sehingga pekerja 
dapat kembali dalam kondisi fisik dan kewaspadaan yang baik; 

(b) rehat yang cukup untuk makan; 
(c) istirahat di siang atau malam hari; dan 
(d) istirahat mingguan

12. hari kerja yang diperpanjang (di atas delapan jam) hanya diperkenankan 
bila: 

(a) sifat kerja dan ijin beban kerja; dan 
(b) sistem giliran kerja yang dirancang untuk mengurangi akumulasi 

kelelahan 

13. Perubahan pada jadwal kerja yang dapat memengaruhi K3 harus didahului 
dengan konsultasi penuh dengan pekerja dan perwakilan mereka. 

17.6. Alkohol dan obat-obatan

1. Permasalahan yang berhubungan dengan alkohol dan penggunaan obat-
obatan dapat timbul dari faktor personal, keluarga atau sosial, atau dari 
situasi kerja tertentu, atau dari kombinasi unsur-unsur ini. Permasalahan 
ini tidak hanya menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan 
kesejahteraan pekerja, namun juga dapat menimbulkan kesulitas di tempat 
kerja, termasuk turunnya kinerja kerja. Karena banyak penyebab dari 
permasalahan alkohol dan obat-obatan, pendekatan terhadap pencegahan, 
bantuan, perawatan dan rehabilitasipun semakin berkembang. 

2. Kebijakan dan program mengenai alkohol dan obat-obatan lain harus 
mendorong pencegahan, pengurangan dan pengelolaan masalah yang 
berhubungan dengan alkohol dan berkaitan dengan obat-obatan di tempat 
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kerja. Manajemen dan pekerja serta perwakilan mereka harus bekerjasama 
dalam mengembangkan program seperti itu. Pembatasan atau pelarangan 
serupa terkait dengan alkohol juga harus berlaku bagi manajemen dan 
pekerja. 

3. Pengujian sampel tubuh untuk alkohol dan obat-obatan dalam konteks 
ketenagakerjaan melibatkan masalah moral, etika dan hukum yang penting, 
perlu ditentukan kapan pengujian itu adil dan tepat dilakukan. 

4. Para pekerja yang mencari perawatan dan rehabilitasi untuk permasalahan 
alkohol atau yang berhubungan dengan obat-obatan tidak boleh dikenakan 
hukuman disipliner atau didiskriminasi oleh pemberi kerja dan harus 
menikmati prinsip-prinsip dan hak di tempat kerja sesuai dengan Deklarasi 
mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998. Informasi 
yang dikomunikasikan harus disampaikan sebagai sesuatu yang rahasia. 

5. Harus diakui bahwa pemberi kerja memiliki wewenang untuk mengenakan 
hukuman disipliner kepada pekerja untuk kesalahan yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang berkaitan dengan alkohol dan obat-obatan. Namun, 
konseling, perawatan dan rehabilitasi harus didahulukan daripada tindakan 
disipliner. 

6. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam aturan praktik ILO mengenai 
pengelolaan masalah yang berhubungan denagn alkohol dan obat-obatan 
di tempat kerja (1996) dan Alcohol and drug problems at work: The shift to 
prevention (ILO, 2003).

17.7. HIV dan AIDS

1. HIV dan AIDS harus diperlakukan seperti penyakit/kondisi kronik lain di 
tempat kerja. 

2. Rekomendasi ILO untuk HIV dan AIDS, 2010 (No.200) menyangkut HIV dan 
AIDS dan dunia kerja, serta aturan praktis ILO mengenai HIV/AIDS dan dunia 
kerja (2001) harus menjadi panduan penting dalam membantu menecegah 
penyebaran pandemi, meredam dampaknya terhadap pekerja dan keluarga 
mereka dan memberikan perlindungan sosial untuk membantu menghadapi 
penyakit tersebut. 

3. Lingkungan kerja harus sehat dan aman sehingga dapat mencegah 
penularan HIV. Pemberik kerja harus mengambil langkah-langkah untuk 
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mencegah penularan HIV dan patogen yang ditularkan melalui darah lainnya, 
terutama terkait dengan tindakan kedaruratan. Pencegahan semesta harus 
berlaku terkait dengan pertolongan pertama dan prosedur medis lain dan 
penanganan material yang mungkin terinfeksi. 

4. Tidak boleh ada tindakan atau diskriminasi terhadap pekerja atas dasar 
perawatan medis atau status HIV sesungguhnya atau yang diduga. Status HIV 
yang sesugguhnya atau dugaan tidak boleh menjadi alasan pemberhentian 
pekerja dari pekerjaan. Pekerja yang tidak masuk sementara waktu karena 
sakit atau tugas perawatan yang berhubungan dengan HIV atau AIDS harus 
diperlakukan sama dengan pekerja lain yang tidak masuk karena alasan 
kesehatan lainnya. 

5. Orang yang mengalami penyakit berhubungan denagn HIV tidak boleh 
dihambat dalam melanjutkan pekerjaannya, bila perlu penyesuaian 
sepatutnya selama mereka dinyatakan sehat untuk melakukannya. 
Tindakan tindakan untuk menugaskan orang tersebut kembali bekerja harus 
disesuaikan dengan kemampuan mereka, untuk mencari pekerjaan melalui 
pelatihan atau memfasilitasi kembali bekerja harus senantiasa didorong. 

6. Di tempat kerja, disarankan ada kebijakan dan program HIV dan AIDS, 
pelaksanaannya yang membutuhkan kerjasama dan kepercayaan antara 
pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka. Partisipasi aktif baik dari 
laki-laki dan perempuan harus didorong dalam menanggapi mengenai HIV 
tanpa memandang orientasi seksual mereka. 

7. Bila ada kemungkinan terpapar HIV di tempat kerja, pekerja harus 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai moda penularan dan 
tindakan untuk mencegah paparan dan infeksi. Tindakan-tindakan untuk 
meningkatkan pemahaman harus menekankan bahwa HIV tidak ditularkan 
melalui sentuhan fisik biasa, dan kehadiran ODHA tidak boleh dianggap 
sebagai bahaya di tempat kerja. 

8. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja ODHA dalam mengakses 
dan menerima manfaat dari program jaminan sosial dan layanan kesehatan 
kerja. 
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18. Kesejahteraan 

18.1. Aturan-aturan umum 

1. Pada setiap lokasi atau tempat pembangunan atau perbaikan kapal, atau 
dalam jarak yang wajar, fasilitas-fasilitas berikut harus disediakan baik untuk 
perempuan dan laki-laki, dijaga kebersihan dan dirawat dengan baik: 

(a) fasilitas pembersihan dan pencucian atau mandi; 
(b) fasilitas untuk berganti pakaian dan menyimpan serta mengeringkan 

pakaian; dan 
(c) akomodasi untuk makan yang juga dapat digunakan sebagai tempat 

berteduh saat terjadi kondisi cuaca yang buruk. 

2. Semua pekerja harus dapat mengakses layanan pengobatan kerja. 

3. Skala fasilitas di atas, serta pembangunan dan instalasinya harus 
sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang 
berkompeten. 

4. Fasilitas kesejahteraan harus disediakan dengan tujuan menghindari 
ketidaknyamanan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh lingkungan 
tinggal dan kerja yang terlalu ramai, tidak nyaman, tidak sehat dan tidak 
stabil dan kurangnya privasi. 

18.2. Air Minum 

1. Air minum dalam jumlah yang cukup dan suhu yang sesuai harus disediakan 
di dalam atau dalam akses yang wajar di setiap fasilitas pembangunan dan 
perbaikan kapal. 

2. Penggunaan gelas bersama atau alat penerima air minum bersama harus 
dilarang. 

3. Semua air minum harus didapatkan dari sumber yang disetujui oleh pihak 
berwenang yang berkompeten.

4. Tangki transportasi, tangki penyimpanan dan kontainer yang digunakan 
untuk mengeluarkan cairan harus dirancang, digunakan, dibersihkan dan 
didisinfeksi pada interval yang memadai dengan cara yang disetujui oleh 
pihak berwenang yang kompeten. 
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5. Air yang tidak dapat diminum harus diberi tanda yang jelas dengan 
menempelkan peringatan melarang pekerja meminumnya.

18.3. Fasilitas sanitasi dan pencucian

1. Fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai, termasuk air panas dan 
dingin atau hangat, bersama denagn sabun atau bahan pembersih lain 
dan handuk atau alat pengering lain harus disediakan oleh pemberi kerja 
sehingga pekerja dapat memenuhi standard kebersihan diri yang konsisten 
dengan kontrol paparan yang memadai dan kebutuhan untuk mencegah 
penyebaran bahan berbahaya  untuk kesehatan. 

2. Fasilitas sanitasi dan pencucian harus dapat diakses dengan nyaman, 
namun terletak di daerah yang tidak membuat fasilitas ini terpapar 
kontaminasi dari tempat kerja. Jenis fasilitas harus berhubungan dengan 
sifat dan derajat paparan. Tempat dimana pekerja terpapar kontaminasi 
pada kulit dari bahan beracun, infeksius atau mengiritasi, atau minyak, 
lemak atau debu harus tersedia jumlah fasilitas sanitasi dan pencucian 
atau mandi yang memadai jumlahnya. 

3. Toilet yang sesuai juga harus disediakan oleh pemberi kerja dengan fasilitas 
cuci tangan dan sabun. Toilet, fasilitas pencucian dan area yang diatur 
untuk makan harus senantiasa bersih dan dijaga dalam kondisi higinis oleh 
pemberi kerja. 

4. Pancuran mandi elektrik harus terhubung pada sistem pentanahan. 

18.4. Fasilitas untuk mengganti dan menyimpan pakaian

1. Fasilitas terpisah untuk mengganti dan menyimpan pakaian harus tersedia 
bagi pekerja perempuan dan laki-laki pada tempat-tempat yang mudah 
diakses dan termasuk fasilitas untuk: 

(a) mengeringkan pakaian basah, yang tidak boleh digunakan untuk 
tujuan lain; dan 

(b) mengganti pakaian termasuk loker untuk memisahkan pakaian kerja 
dan pakaian biasa bila harus menghindari kontaminasi. 
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2. Fasilitas untuk menyimpan pakaian pribadi harus disediakan untuk setiap 
pekerja ketika menggunakan pakaian pelindung atau ketika ada risiko 
kontaminasi terhadap pakaian pribadi dari bahan-bahan berbahaya. 

3. Fasilitas untuk berganti dan menyimpan pakaian harus diletakkan dan 
dirancang untuk mencegah penyebaran kontaminasi dari pakaian pelindung 
ke pakaian pribadi, dan dari satu fasilitas ke fasilitas lain. 

4. Pengaturan yang sesuai harus dilakukan untuk fasilitas disinfeksi untuk 
mengganti dan menyimpan pakaian dan loker, sesuai dengan persyaratan 
dari pihak berwenang yang berkompeten. 

18.5. Fasilitas dan tempat untuk makan dan minum 

1. Fasilitas dan tempat berlindung harus disediakan pada atau yang mudah 
diakses di tempat kerja, sehingga dapat terlindung dari cuaca yang 
terlalu dingin dan untuk pencucian, makan dan untuk mengeringkan dan 
menyimpan pakaian. 

2. Pada kasus-kasus yang tepat, fasilitas pemanasan, penghangatan yang 
memadai, mendapatkan atau menyiapkan makanan dan minuman harus 
disediakan pada atau dekat dengan fasilitas pembangunan dan perbaikan 
kapal. 

3. Agar dapat mengurangi risiko menelan bahan berbahaya bagi kesehatan, 
pemberi kerja harus melarang makan, mengunyah, minum atau merokok 
di area kerja dimana kontrol paparan yang tepat hanya dapat dilakukan 
oleh pekerja yang menggunakan APD sehingga dapat mengurangi paparan 
terhadap bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan dan area lain dimana 
bahan-bahan tersebut ada. 

4. Bila diperlukan untuk melarang makan atau minum, fasilitas yang sesuai 
harus dipisahkan untuk kegiatan –kegiatan ini sehingga dapat dilakukan di 
area yang tidak terkontaminasi, yang harus dapat diakses dari area kerja. 

5. Fasilitas makan dan minum tidak boleh terhubung langsung dengan fasilitas 
sanitasi, namu dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan dan sabun 
selain dari pasokan air minum yang melimpah. Fasilitas-fasilitas ini harus 
dilengkapi dengan lantai yang tidak licin dan mudah dicuci 
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18.6. Akomodasi tempat tinggal 

1. Akomodasi tempat tinggal yang baik harus tersedia bagi para pekerja di 
fasilitas pembangunan atau perbaikan kapal yang jauh dari tempat tinggal 
mereka, dimana transportasi yang memadai antara fasilitas kerja dan rumah 
mereka atau akomodasi tempat tinggal yang sesuai tidak tersedia. 

2. Ketika pekerja yang lajang atau terpisah dari keluarga mereka disediakan 
rumah bersama, pihak berwenang yang berkompeten harus menentukan 
standard perumahan yang setidaknya menyediakan: 

(a) tempat tidur terpisah untuk masing-masing pekerja; 
(b) loker terpisah untuk menyimpan barang-barang pribadi; 
(c) akomodasi terpisah sesuai jenis kelamin; 
(d) pasokan air minum yang memadai; 
(e) fasilitas sanitasi dan pencucian yang memadai; 
(f) ventilasi yang memadai dan bila mungkin pemanasan/pendinginan; 
(g) kantin; dan 
(h) fasilitas istirahat dan rekreasi.

3. Pihak berwenang yang berkompeten harus mengidentifikasi badan atau 
berbagai badan yang bertanggungjawab untuk menyediakan akomodasi 
temapt tinggal dan ahrus menentukan stnadard minimum untuk perumahan 
termasuk bahan konstruksi, ukuran minimum dan tata letak akomodasi, 
memasak, mencuci, penyimpanan, pasokan air dan fasilitas sanitasi.

4. Pada kasus-kasus dimana perumahan disediakan oleh pemberi 
kerja, akomodasi harus sesuai dengan standard perumahan minimun 
yang ditentukan oleh pihak berwenang yang kompeten dengan 
mempertimbangkan kondisi setempat. 
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Daftar Pustaka
International Labour Conference (ILC) telah mengadopsi sejumlah Konvensi 
dan Rekomendasi yang langsung berkaitan dengan K3. ILO juga telah 
mengembangkan beberapa aturan praktik, panduan, dan publikasi teknis yang 
dapat diterapkan di fasilitas pembangunan dan perbaikan kapal. Semua ini 
merupakan definisi, prinsip, kewajiban, tugas dan hak maupun panduan teknis 
yang menunjukkan pandangan konsensual dari konstituen tripartit ILO dari 187 
negara anggota mengenai sebagian besar aspek K3. 

1. Konvensi dan Rekomendasi ILO yang relevan 

1.1. Konvensi Dasar ILO dan Rekomendasi yang mengikuti 

Kebebasan berserikat

(a) Konvensi Kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak kebebasan 
berserikat, 19448 (No. 87); dan

(b) Konvensi Hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, 1949 
(No. 98).

Penghapusan kerja paksa 

(a) konvensi kerja paksa, 1930 (No. 29), dan protokol 2014; dan
(b) Konvensi Penghapusan kerja Paksa 1957 (No. 105).

Penghapusan Pekerja Anak

(a) Konvensi usia minimum, 1973 (No. 138), dan Rekomendasi Usia 
Minimum 1973 (No. 146); dan

(b) Konvensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, 1999 (No. 182), 
Rekomendasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak, 1999 (No. 
190).
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Penghapusan Diskriminasi 

(a) konvensi diskriminasi (pekerjaan dan jabatan) 1958 (No. 111), dan 
rekomendasi diskriminasi (pekerjaan dan jabatan), 1958 (No. 111); 
dan

(b) Konvensi Remunerasi Setara 1951 (No. 100), dan Rekomendasi 
Remunerasi Setara 1951 (No. 90).

1.2. Konvensi dan Rekomendasi mengenai kesehatan dan 
keselamatan kerja dan kondisi-kondisi kerja 

(a) Konvensi Jam Kerja (industri) ,1919 (No. 1);
(b) Konvensi Istirahat Mingguan (industri), 1921 (No. 14);
(c) Konvensi Empatpuluh Jam per Minggu 1935 (No. 47);
(d) Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81), dan Rekomendasi 

Inspeksi Ketenagakerjaan, 1947 (No. 81);
(e) Konvensi Perlindungan dari Radiasi (No.115), dan Rekomendasi 

Perlindungan dari Radiasi  1960 (No. 114);
(f) Rekomendasi Pengurangan Jam kerja, 1962 (No.116); 
(g) Konvensi Tunjangan Cidera Kerja (No. 121), and Rekomendasi 

Tunjangan Cidera Kerja, 1964 (No. 121);
(h) Konvensi libur berbayar (Revisi), 1970 (No. 132);
(i) Konvensi Perwakilan Pekerja (No. 135), dan Rekomenasi Perwakilan 

Pekerja, 1971 (No. 143);
(j) Konvensi Kanker akibat kerja (No. 139), dan Rekomendasi Kanker 

akibat kerja 1974 (No. 147);
(k) Konvensi Lingkungan Kerja (polusi udara, kebisingan dan getaran), 

(No. 148), dan Rekomendasi Lingkungan Kerja (polusi udara, 
kebisingan dan getaran, 1977 (No. 156);

(l) Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Kerja di atas Dok/
geladak), 1979 (No. 152), dan Rekomendasi Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (kerja di atas Dok/geladak) 1979 (No. 160);

(m) Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No.155), dan 
Rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja, 1981 (No. 164);

(n) Protokol 2002 (pencatatan dan pemberitahuan mengenai kecelakaan 
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dan penyakit kerja) dari Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, 
1981;

(o) Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No.161), dan Rekomendasi 
Layanan Kesehatan Kerja, 1985 (No. 171);

(p) Konvensi Asbestos, 1986 (No. 162), dan Rekomendasi Asbestos 
1986 (No. 172);

(q) Konvensi Bahan Kimia 1990 (No. 170), dan Rekomendasi Bahan 
Kimia 1990 (No. 177);

(r) konvensi kerja di malam hari 1990 (No. 171), dan Rekomendasi kerja 
di malam hari, 1990 (No. 178);

(s) Konvensi Pencegahan kecelakaan industrial besar 1993 (No. 174), 
dan Rekomendasi Pencegahan Kecelakaan industrial besar 1993 
(No. 181);

(t) Konvensi Kerja paruh waktu, 1994 (No. 175);
(u) Konvensi Perlindungan Maternitas 2000 (No. 183), dan Rekomendasi 

Perlindungan Maternitas 2000 (No. 191);
(v) Daftar Rekomendasi Penyakit akibat kerja 2002 (No. 194), (maupun 

daftar penyakit akibat kerja ILO (revisi 2010); dan 
(w) kerangka promosional konvensi keselamatan dan kesehatan kerja, 

2006 (No.187), dan kerangka promosional rekomendasi keselamatan 
dan kesehatan kerja 2006 (No. 197).

1.3. Konvensi dan Rekomendasi ILO lainnya 

(a) Konvensi Agen Ketenagakerjaan Swasta, 1997 (No. 181), dan 
rekomendasi agen ketenagakerjaan swasta  1997 (No. 188); dan 

(b) Rekomendasi Batas Bawah Jaminan Sosial, 2012 (No. 202).

2. Beberapa aturan praktik ILO dengan aturan-aturan 
yang relevan dan dapat diterapkan untuk industri 
pembangunan dan perbaikan kapal 

(a) Safety and health in shipbuilding and ship repairing, 1974;
(b) Protection of workers against noise and vibration in the working 
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environment, 1977. Third impression (with modifications), 1984;
(c) Occupational exposure to airborne substances harmful to health, 

1980;
(d) Safety and health in the construction of fixed offshore installations in 

the petroleum industry, 1981;
(e) Safety in the use of asbestos, 1984;
(f) Safety, health and working conditions in the transfer of technology to 

developing countries, 1988;
(g) Prevention of major industrial accidents, 1991;
(h) Safety in the use of chemicals at work, 1993;
(i) Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace, 

1996;
(j) Recording and notification of occupational accidents and diseases, 

1996;
(k) Accident prevention on board ship at sea and in port, 1996. Second 

impression, 1997;
(l) Protection of workers’ personal data, 1997;
(m) Ambient factors in the workplace, 2001;
(n) Safety in the use of synthetic vitreous fibre insulation wools (glass 

wool, rock wool, slag wool), 2001;
(o) An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, 2001;
(p) Safety and health in the iron and steel industry, 2005; and
(q) Safety and health in the use of machinery, 2013.

3. Publikasi Terkait
ILO. 1989. Organisation of first aid in the workplace, Occupational Safety 

and Health Series, No. 63.
—. 1994. Protection of workers from power frequency electric and magnetic 

fields: A practical guide, Occupational Safety and Health Series, No. 69. 
—. 1997. Dust control in the working environment (silicosis), Occupational 

Safety and Health Series, No. 36.
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—. 1998. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and 
its Followup, International Labour Conference, 86th Session.

—. 1998. Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance, 
Occupational Safety and Health Series, No. 72.

—. 2001. Guidelines on occupational safety and health management 
systems, ILO–OSH 2001. 

—. 2003. Alcohol and drug problems at work: The shift to prevention.
—. 2006. Resolution concerning asbestos.
—. 2012. Encyclopaedia of occupational health and safety, online edition.
—. 2013. Training Package on Workplace Risk Assessment and Management 

for Small and Medium-Sized Enterprises. 
—. 2013. 10 Keys for Gender Sensitive OSH Practice – Guidelines for Gender 

Mainstreaming in Occupational Safety and Health.
—. 2014. A 5 step guide for employers, workers and their representatives 

on conducting workplace risk assessments. 
—. 2017. Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy (fifth edition, 2017).
—. and WHO. 2007. Outline for the Development of National Programmes 

for Elimination of Asbestos-Related Diseases. 
IMO. 2015. International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and 
by the Protocol of 1997 (MARPOL).

Singapore Workplace Safety and Health (Shipbuilding and Ship-Repairing) 
Regulations 2008 (No. S 270).

United Nations. 2015. Globally harmonized system of classification and 
labelling of Chemicals (GHS) (GHS, Rev. 6).

US Department of Labor. 2015. Shipyard Industry Standards (OSHA 2268-
11R).
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Lampiran I 
Surveilans Kesehatan Pekerja  

(diadaptasi dari panduan teknis dan etika ILO 
untuk	surveilans	kesehatan	para	pekerja,	1998)

1.  Prinsip-prinsip umum

1. Pihak berwenang yang berkompeten harus memastikan undang-
undang dan peraturan yang mengatur surveilans kesehatan pekerja 
diterapkan dengan tepat. 

2. Surveilans kesehatan pekerja harus dilakukan berkonsultasi dengan 
pekerja dan/atau perwakilan mereka: 
(a) dengan tujuan utama pencegahan primer cidera dan penyakit 

akibat kerja; dan 
(b) di bawah kondisi-kondisi terkendali dalam kerangka organisasi, 

seperti yang diatur dalam undang-undang dan peraturan di tingkat 
nasional dan sejalan dengan Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 
1985 (No.161), dan Rekomendasi Layanan Kesehatan Kerja, 
1985 (No.171) dan ILO Technical and ethical guidelines for 
workers’ health surveillance, serial Keselamatan dan Kesehatan 
kerja, No.72 (Jenewa, 1998). 

2.  Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan surveilans kesehatan pekerja di berbagai tataran 
(nasional, industri dan perusahaan) harus mempertimbangkan: 
(a) perlunya melakukan investigasi menyeluruh dari semua faktor 

yang berhubungan dengan kerja dan sifat bahaya pada pekerjaan 
dan risiko di tempat kerja yang mungkin memengaruhi kesehatan 
pekerja; 

(b) persyaratan kesehatan pekerjaan dan status kesehatan dari 
populasi yang bekerja; 

(c) hukum dan peraturan yang relevan serta sumberdaya yang 
tersedia; 
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(d) pemahaman pekerja dan pemberi kerja mengenai fungsi dan 
tujuan dari surveilans; dan

(e) fakta bahwa surveilans bukanlah pengganti pemantauan dan 
pengendalian lingkungan kerja. 

2. Sejalan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, surveilans 
kesehatan pekerja harus dilakukan di tingkat nasional, industri, 
perusahaan dan/atau tingkatan lain yang tepat. Dengan mengingat 
bahwa surveilans dilakukan atau diawasi oleh profesional di bidang 
kesehatan kerja yang memiliki kualifikasi, seperti yang diatur dalam 
hukum dan peraturan di tingkat nasional, maka hal ini dapat dilakukan 
oleh: 
(a) layanan kesehatan kerja yang didirikan di berbagai kondisi, 

misalnya dalam perusahaan atau di kalangan perusahaan lain; 
(b) konsultan kesehatan kerja; 
(c) fasilitas kesehatan kerja dan/atau publik yang ada di masyarakat 

tempat perusahaan berada; 
(d) lembaga jaminan sosial; 
(e) pusat-pusat yang dikelola oleh pekerja; 
(f) lembaga profesional atau badan lain yang diberikan wewenang 

oleh pihak berwenang yang kompeten; atau 
(g) gabungan dari semuanya 

3. Sistem surveilans kesehatan yang menyeluruh harus: 
(a) memasukkan penilaian kesehatan individu dan bersama, 

pencatatan dan pemberitahuan mengenai cidera dan penyakit 
akibat kerja, notifikasi kejadian-kejadian sentinel, survey, 
investigasi dan inspeksi;

(b) terdiri dari pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan 
analisis serta evaluasi yang berkaitan dengan kualitas dan 
penggunaannya; dan 

(c) menentukan aksi dan tindak lanjut, termasuk: 
(i) panduan kebijakan kesehatan dan program K3; dan 
(ii) kemampuan peringatan dini sehingga pihak berwenang yang 
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kompeten, pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka, 
profesional di bidang kesehatan, lembaga penelitian dapat 
diberitahu bila ada permasalahan K3 yang muncul atau ada. 

3.  Penilaian

1. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, sebagai cara yang paling 
umum dari penilaian kesehatan pekerja individual, baik sebagai 
bagian dari program penapisan atau berdasarkan kebutuhan, harus 
memenuhi tujuan-tujuan berikut ini: 
(a) penilaian kesehatan pekerja yang berhubungan dengan bahaya 

atau risiko, dengan memerhatikan pekerja dengan kebutuhan 
khusus perlindungan berkaitan dengan kondisi kesehatan 
mereka; 

(b) deteksi abnormalitas pra-klinis dan klinis sampai satu titik dimana 
intervensi demi manfaat kesehatan individu; 

(c) pencegahan penurunan kualitas kesehatan pekerja lebih jauh; 
(d) evaluasi keefektifan tindakan pengendalian di tempat kerja; 
(e) penegakkan metode kerja yang aman dan pemeliharaan 

kesehatan; dan 
(f) p en i l a i an  ke layakan  p eker jaan  te r ten tu ,  deng an 

mempertimbangkan adaptasi tempat kerja bagi pekerja, 
mempertimbangkan kerentanan individual;

2. Pemeriksaan kesehatan pra penugasan, bila dapat diterapkan, yang 
dilakukan sebelum atau segera setelah penugasan harus: 
(a) mengumpulkan informasi yang menjadi data dasar untuk 

surveilans kesehatan di masa yang akan datang; dan 
(b) disesuaikan dengan jenis pekerjaan, kriteria kelayakan kerja dan 

bahaya di tempat kerja. 
3. Saat bekerja, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan pada interval 

terentu, seperti yang diatur oleh undang-undang dan peraturan 
nasional, dan sesuai dengan risiko kerja di perusahaan itu. 
Pemeriksaan ini harus diulangi: 
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(a) kembali bekerja setelah masa absensi yang lama karena alasan 
kesehatan; dan

(b) atas permintaan pekerja, misalnya pada saat ada perubahan 
kerja, dan terutama perubahan kerja karena alasan kesehatan. 

4. Ketika seseorang terpapar bahaya, dan sebagai konsekuensinya ia 
mengalami risiko jangka panjang terhadap kesehatannya, maka perlu 
dilakukan pengaturan untuk surveilans kesehatan pasca bekerja 
dengan tujuan memastikan diagnosis dini dan perawatan dari penyakit 
berikut. 

5. Tes biologis dan investigasi lain harus diatur oleh hukum dan peraturan 
nasional. Tes ini harus mendapatkan padiatapa dari pekerja dan 
dilakukan sesuai dengan standard profesional tertinggi dan risiko 
terkecil. Tes dan investigasi ini tidak boleh menimbulkan bahaya baru 
kepada para pekerja. 

6. Penapisan genetik harus dilarang atau dibatasi untuk kasus-kasus 
yang secara eksplisit diberikan wewenang oleh peraturan di tingkat 
nasional, sesuai denagn aturan praktis ILO mengenai  perlindungan 
data pribadi pekerja (1997). 

4.   Pengumpulan, pemrosesan pengkomunikasian dan 
penggunaan data. 

1. Data medis pribadi pekerja harus: 
(a) dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan aturan kerahasiaan 

informasi medis, sesuai dengan aturan praktis ILO mengenai 
perlindungan atas data pribadi pekerja (1997) dan 

(b) digunakan untuk melindungi kesehatan pekerja (fisik, mental dan 
kesejahteraan sosial) secara individu dan bersama-sama sejalan 
dengan ILO Technical and ethical guidelines for workers’ health 
surveillance. 

2. Hasil dan rekam data surveilans kesehatan pekerja harus: 
(a) dijelaskan oleh tenaga kesehatan profesional kepada para pekerja 

yang bersangkutan atau orang yang menjadi pilihannya;



211

(b) tidak digunakan untuk diskriminasi yang  tidak beralasan, dimana 
harus ada jalan lain yang diatur dalam undang-undang dan praktik 
di tingkat nasional; 

(c) tersedia bila pihak berwenang yang kompeten meminta, kepada 
pihak lain yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja, untuk 
menyiapkan statistik kesehatan dan studi epidemiologi, dengan 
menjamin anonimitas terjaga, dan data ini dapat digunakan untuk 
mengakui dan mengendalikan cidera dan penyakit kerja; dan

(d) disimpan untuk beberap waktu dan dengan persyaratan yang 
diatur oleh undang-undang dan peraturan di tingkat nasional, 
dengan pengaturan yang tepat untuk memastikan surveilans 
kesehatan pekerja tetap tersimpan bila perusahaan tutup.
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Lampiran II
Surveilans lingkungan kerja  

(berdasarkan Rekomendasi Kesehatan Kerja, 1985 (No. 
171)) 

1.   Surveilans lingkungan kerja harus termasuk: 
(a) identifikasi dan evaluasi bahaya dan risiko yang mungkin 

memengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja; 
(b) penilaian kondisi mengenai kebersihan dan faktor kerja dalam 

penyelenggaraan kerja yang mungkin menimbulkan bahaya atau 
risiko terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja; 

(c) penilaian mengenai peralatan pelindung diri dan bersama; 
(d) penilaian mengenai paparan bagi pekerja yang dilakukan dengan 

metode pemantauan yang sah dan dapat diterima; dan
(e) penilaian mengenai sistem kontrol yang dirancang untuk 

menghilangkan atau mengurangi paparan. 
2. Surveilans harus dilakukan bekerjasama dengan layanan teknis 

lain dan bekerjasama dengan pekerja terkait dan perwakilan 
mereka dalam pekerjaan tersebut dan/atau komite kesehatan dan 
keselamatan bila ada. 

3. Sejalan dengan hukum dan praktik di tingkat nasional, data yang 
didapatkan dari surveilans lingkungan kerja harus dicatat dengan 
cara yang tepat dan dapat diakses oleh pemberi kerja, pekerja dan 
perwakilan mereka mengenai kegiatan tersebut menyangkut komite 
keselamatan dan kesehatan bila ada.  

4. Data ini harus digunakan dengan menjaga kerahasiaannya dan 
hanya digunakan untuk memandu dan memberikan saran mengenai 
tindakan untuk memperbaiki lingkungan kerja dan keselamatan dan 
kesehatan pekerja. 

5. Pihak berwenang yang kompeten harus dapat mengakses data ini. 
Data ini hanya boleh disampaikan ke pihak lain dengan persetujuan 
dari pemberi kerja dan pekerja atau perwakilan mereka dalam 
menjalankan kegiatan atau komite keselamatan dan kesehatan, bila 
ada. 
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6. Surveilans lingkungan kerja melibatkan kunjungan dari personil yang 
memberikan layanan kesehatan kerja yang mungkin perlu dilakukan 
untuk memeriksa faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang akan 
memengaruhi kesehatan pekerja, kondisi kesehatan lingkungan di 
tempat kerja dan kondisi kerja. 

7. Tanpa prasangka terhadap tanggungjawab masing-masing pemberi 
kerja untuk kesehatan dan keselamatan pekerja pada pekerjaan 
masing-masing, dan dengan mengingat perlunya pekerja berpartisipasi 
pada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, 
personil yang memberikan layanan kesehatan kerja harus punya fungsi 
sebaik dan sesuai dengan risiko kerja dari kegiatan itu: 
(a) melakukan pemantauan paparan pekerja terhadap bahaya dan 

risiko bila perlu; 
(b) memberikan saran mengenai dampak penggunaan teknologi 

terhadap kesehatan pekerja; 
(c) berpartisipasi dan memberi saran mengenai pemilihan alat yang 

diperlukan untuk perlindungan pekerja dari bahaya kerja; 
(d) bekerjasama pada analisis kerja dan studi organisasi dan metode 

kerja dengan tujuan menjamin adaptasi pekerjaan yang lebih baik 
terhadap pekerja; 

(e) berpartisipasi pada analisis kecelakaan dan penyakit akibat kerja 
dan program pencegahan kecelakaan; dan 

(f) mengawasi instalasi sanitasi dan fasilitas lain bagi pekerja, 
misalnya air minum, kantin, dan akomodasi tempat tinggal, ketika 
diberikan oleh pemberi kerja. 

8. Personil yang memberikan layanan kesehatan kerja harus, setelah 
menginformasikan kepada pemberi kerja, pekerja dan perwakilan 
mereka bila perlu: 
(a) dapat mengakses seluruh tempat kerja dan instalasi, kegiatan 

yang disediakan bagi pekerja; 
(b) memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan 

proses, standard kinerja, bahan dan materi yang digunakan, atau 
penggunaannya, selama mereka dapat menjaga kerahasiaan 
informasi yang mungkin mereka ketahui yang tidak memengaruhi 
keselamatan dan kesehatan pekerja, dan 
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(c) untuk tujuan analisis, dapat mengambil sampel produk, bahan 
dan materi yang digunakan atau ditangani. 

9. Personil yang memberikan layanan kesehatan kerja harus diajak 
berkonsultasi terkait dengan modifikasi proses kerja atau pada kondisi 
kerja yang akan berdampak pada kesehatan atau keselamatan para 
pekerja. 
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Kesehatan dan keselamatan pada 
pembangunan dan perbaikan kapal
Bagi banyak negara anggota ILO industri pembangunan dan 
perbaikan kapal merupakan hal yang sangat penting.  

Aturan praktis yang sudah direvisi ini diadopsi pada Pertemuan Ahli 
pada Januari 2018, menggambarkan perkembangan dari instrumen 
ILO modern mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri ini selama 44 
tahun terakhir sejak aturan sebelumnya diadopsi.  

Aturan yang sudah direvisi ini mendorong terwujudnya budaya 
preventif kesehatan dan keselamatan dimana hak atas lingkungan 
kerja yang aman dan sehat dihargai di semua tataran, dimana 
pemerintah, pemberi kerja dan pekerja terlibat secara aktif dalam 
menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui sistem 
hak yang ditentukan, tanggungjawab dan kewajiban, dan prinsip 
pencegahan dijadikan prioritas tertinggi. Aturan praktis ini juga 
mendorong sistem manajemen K3 maupun kerjasama antara 
pemberi kerja dan pekerja serta perwakilan mereka. Aturan 
yang sudah direvisi ini berisi panduan yang menyeluruh tentang 
bagaimana memperbaiki kondisi K3 di industri dan menguraikan 
bagaimana pemerintah, pemilik kapal, pemberi kerja, pekerja dan 
perwakilan mereka harus bekerjasama dalam melakukannya.  Kesehatan dan 

Keselamatan pada 
pembangunan dan 
perbaikan kapal 


