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1. Pendahuluan
Kursus ini memberikan wawasan penting tentang tanggung jawab 
pemilik dan pengguna akhir alat pengangkat.

Kursus ini memperkenalkan persyaratan legislatif untuk pemilik 
dan pengguna akhir alat pengangkat, yang mencakup standar dan 
praktik terbaik, prinsip pemilihan peralatan, informasi yang akan 
dipertukarkan antara pengguna dan pemasok, serta berbagai 
jenis pemeriksaan menyeluruh. 

Peran orang kompeten yang melakukan pemeriksaan menyeluruh 
terhadap alat pengangkat juga dijelaskan.

2. Hasil pembelajaran 
Setelah menyelesaikan kursus singkat ini, peserta akan 
memperoleh pengetahuan yang mendasari kerangka kerja 
legislatif, standar, dan praktik terbaik yang berlaku bagi pemilik dan 
pengguna akhir alat pengangkat, serta bagaimana alat pengangkat 
tersebut harus dikelola, mulai dari pengadaan hingga pembuangan, 
termasuk pemeliharaan, pemeriksaan menyeluruh, dan pendataan. 

3. Ruang lingkup kursus EUG

A. Pengantar persyaratan legislatif untuk pemilik dan pengguna 
akhir alat pengangkat

b. Definisi, praktik terbaik, dan standar

c.  Kepatuhan: pengelolaan alat pengangkat saat digunakan

4. Tanggung jawab pemegang 
tugas untuk pemilik dan 
pengguna akhir alat pengangkat
Pemegang tugas merupakan orang yang bertanggung jawab 
atas alat pengangkat yang mereka miliki dan gunakan. Biasanya, 
orang ini adalah bos atau wiraswasta. Namun, penting untuk 
diperhatikan bahwa pemegang tugas tidak selalu pimpinan 
perusahaan ; ini mungkin pemilik gedung, penanggung jawab 
peralatan, atau perusahaan persewaan. Kewajiban yang 
dibebankan oleh peraturan perundang-undangan berlaku 
bagi pemegang tugas. Namun, dalam banyak kasus, pemegang 
tugas tidak akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 
memenuhi kewajiban ini. Oleh karena itu, hal tersebut pantas 
bagi pemegang tugas untuk menyerahkan sebagian atau semua 
kewajiban mereka kepada personel atau organisasi yang 
memenuhi syarat. Jika mereka melakukannya, maka penting 
untuk diperhatikan bahwa kewajiban ini tidak membebaskan 
mereka dari tanggung jawab, hal tersebut hanya mengubah sifat 
akuntabilitas mereka. 

Seorang pemegang tugas yang menyerahkan atau 
mensubkontrakkan kewajiban hukum patut dipersalahkan, 
karena mereka memastikan bahwa pihak yang melakukan tugas 
tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai, berpengalaman, terlatih, 
diperlengkapi, dll. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa mereka 
kompeten untuk tugas mereka.  Hal ini menunjukkan bahwa 
mereka harus memastikan bahwa para karyawan dievaluasi dan 
dilatih dengan benar, serta dilengkapi dengan peralatan yang 
diperlukan untuk peran mereka. Dalam hal organisasi eksternal, 
pemegang tugas harus memiliki prosedur untuk memeriksa 
kompetensi mereka.

Undang-undang modern menempatkan tanggung jawab pada 
pengguna dan mereka yang berada dalam rantai pasokan. Dalam 
hal penggunaan peralatan, tanggung jawab utama terletak 
pada pemegang tugas (pimpinan dari orang yang menggunakan 
peralatan), namun karyawan juga memiliki kewajiban, biasanya 
hanya disarankan untuk menggunakan peralatan yang mana 
mereka telah dilatih untuk menggunakannya, dan sesuai dengan 
pelatihan tersebut. Dalam hal pasokan, tanggung jawab utama 
cenderung terletak pada produsen. Namun, pengimpor dan 
distributor juga memiliki kewajiban hukum. 

Alasan menempatkan tanggung jawab tersebut kepada para 
pemasok dan pengguna adalah untuk melindungi kesehatan dan 
keselamatan semua orang yang terlibat dengan alat pengangkat 
dan kegiatan operasi pengangkatan, dengan memastikan 
bahwa peralatan tersebut dirancang, dibangun, dipelihara, dan 
digunakan dengan benar.

Jika kami mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang 
mungkin diperlukan oleh undang-undang dari produsen untuk 
menetapkan tingkat keselamatan semacam itu, kami perlu 
menyertakan:

• Memastikan produknya memenuhi setiap dan semua 
persyaratan kesehatan dan keselamatan yang penting

• Verifikasi peralatan yang diperlukan

• Memberikan semua informasi keselamatan yang diperlukan 
kepada pengguna akhir

• Keselamatan saat menggunakan dan selama pemeliharaan

• Informasi terkait bahaya yang dapat diduga

Tentu saja, pimpinan perusahaan (orang yang bertanggung jawab 
untuk mengontrol peralatan kerja) juga memiliki peran penting 
dalam memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan mereka. 
Tugas mereka meliputi:

• Memastikan peralatan sesuai dengan persyaratan kesehatan 
dan keselamatan yang penting

• Memastikan peralatan dipelihara dan diperiksa secara teratur

• Menyediakan peralatan dan sistem yang aman dan tanpa 
risiko kesehatan

• Memberikan informasi, petunjuk, pelatihan, dan pengawasan 
yang diperlukan kepada karyawan

• Memastikan peralatan untuk tugas dipilih dengan benar

Produsen peralatan harus mematuhi semua undang-undang 
pasokan nasional yang berlaku. Undang-undang ini beragam 
antar negara di seluruh dunia, namun prinsip dasarnya secara 
umum sejalan dengan EN ISO 12100 - Keselamatan mesin. 
Prinsip umum untuk desain. Evaluasi risiko dan pengurangan 
risiko. Standar tersebut mengidentifikasi persyaratan 
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keselamatan penting yang perlu dipertimbangkan oleh semua 
produsen untuk mengatasi bahaya dalam alat pengangkat. 

Oleh karena itu, Kode Praktik LEEA (COPSULE) dirancang dan 
ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip umum persyaratan 
pemegang tugas dan undang-undang peralatan kerja. Kita akan 
melihat di COPSULE secara lebih detail di bagian 7 dari buku 
pegangan ini. 

5. Mengapa kesehatan dan 
keselamatan itu penting, termasuk 
alasan moral, finansial, hukum, 
dan PR
Tanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan di tempat kerja 
yang utama berada di bahu pimpinan perusahaan.  Pimpinan 
perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan 
kondisi kerja yang sesuai telah diberikan dan ini umumnya dikenal 
sebagai “kewajiban moral untuk memelihara”. Konsekuensi bagi 
pimpinan yang gagal mengelola kesehatan dan keselamatan 
karyawan mereka secara memadai dapat memiliki implikasi 
serius:

• Kondisi kerja yang tidak aman kemungkinan besar akan 
berdampak pada produksi

• Kerugian produksi yang menyebabkan penurunan moral 
dan motivasi

• Kehilangan omset penjualan dan profitabilitas

• Harapan masyarakat dan pelanggan terhadap pendekatan 
perusahaan dalam mengelola keselamatan – budaya 
kesehatan dan keselamatan

• PR negatif akan berdampak buruk pada bisnis apa pun

• Biaya finansial yang disebabkan oleh kerugian produksi

• Denda, kerusakan, biaya hukum, asuransi, dll.

6. Definisi yang digunakan 
secara luas dalam industri dan 
hubungannya dengan pemilik/
pengguna akhir alat pengangkat

Orang yang Kompeten

Istilah ‘Orang yang Kompeten’ telah lama digunakan dalam 
perundang-undangan. Undang-undang saat ini menggunakan 
istilah tersebut untuk berbagai tugas guna menggambarkan 
seseorang dengan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, 
keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 
tugas khusus yang dirujuk oleh persyaratan tersebut. Oleh 
karena itu, terdapat beberapa ‘Orang yang Kompeten’, masing-
masing dengan tugas dan tanggung jawab mereka sendiri, yaitu 
kompeten untuk tujuan tertentu.

Orang yang Kompeten harus memiliki kedewasaan untuk mencari 
saran dan bantuan orang ahli seperti yang mungkin diperlukan 
untuk memungkinkan mereka membuat penilaian yang 
diperlukan dan menjadi penilai yang baik sejauh mana mereka 
dapat menerima pendapat pendukung dari ahli lain. Misalnya, 
Orang Berkompeten yang memeriksa, memelihara, menguji 
alat pengangkat harus dapat memastikan dengan yakin apakah 
peralatan tersebut bebas dari cacat dan sesuai dengan segala hal 
terkait dengan tugas yang memerlukan peralatan. 

Apa yang dapat dianggap sebagai elemen kompetensi yang paling 
penting?

• Kualifikasi

• Sehat secara fisik untuk bertugas

• Penglihatan yang baik atau benar

• Kemampuan untuk bekerja di ketinggian

• Pengalaman

• Sikap profesional

• Nilai moral dan etika

• Integritas

• Pengetahuan, pemahaman, dan penerapan persyaratan 
legislatif

• Pengembangan profesional berkelanjutan

• Akses ke informasi

• Mengetahui batasan Anda (saat mencari bantuan)

Pemeriksaan

Kami akan mempertimbangkan 3 tingkat pemeriksaan selama 
kursus ini:

1. Pemeriksaan sebelum digunakan

2. Pemeriksaan sementara

3. Pemeriksaan menyeluruh

Pemeriksaan sebelum digunakan biasanya dilakukan oleh 
pengguna peralatan sebelum digunakan. Pengguna akan secara 
visual memeriksa tanda-tanda cacat atau kerusakan yang jelas 
yang menimbulkan masalah. Jika masalah seperti itu ditemukan, 
pengguna harus melaporkan temuan mereka kepada personel 
pemeliharaan/pemeriksaan yang sesuai untuk penyelidikan lebih 
lanjut sebelum peralatan digunakan.

Pemeriksaan sementara (terkadang disebut sebagai 'pemeriksaan 
sering') ditentukan dengan penilaian risiko seberapa sering, dan 
sejauh mana pemeriksaan dilakukan. Tingkat pemeriksaan ini 
biasanya berfokus pada komponen penting yang mungkin menjadi 
masalah sebelum pemeriksaan menyeluruh berkala berikutnya.

Pemeriksaan menyeluruh (terkadang disebut sebagai 
pemeriksaan berkala, atau melalui pemeriksaan) adalah 
pemeriksaan visual terhadap alat pengangkat yang dilakukan 
oleh orang yang kompeten. Pemeriksaan harus dilakukan dengan 
hati-hati dan kritis, dilengkapi dengan pengujian dan tindakan-
tindakan yang diperlukan oleh orang yang kompeten untuk 
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memastikan kesesuaian peralatan untuk periode penggunaan 
selanjutnya. 

Alat Pengangkat Tambahan

Terkadang disebut sebagai perlengkapan pengangkat, alat 
pengangkat atau peralatan tali-temali. Alat ini didefinisikan 
sebagai bagian dari alat pengangkat yang digunakan untuk 
menghubungkan beban ke alat pengangkat. 

Dalam undang-undang 'pasokan', istilah tersebut dapat mencakup 
peralatan yang dimaksudkan untuk menjadi bagian gabungan dari 
muatan dan yang ditempatkan secara independen di pasar.

Dalam hal undang-undang 'penggunaan', alat yang digabungkan 
ke dalam muatan dianggap sebagai bagian dari muatan, semuanya 
termasuk dalam persyaratan perundang-undangan untuk 
peralatan kerja umum.  Contoh alat pengangkat tambahan 
meliputi:

• Belenggu (Shackle)

• Baut mata (Eyebolts)

• Sling Rantai (Chain Sling)

Peranti Pengangkat

Terkadang disebut sebagai alat atau mesin pengangkat. 

Peranti ini adalah mesin yang dapat menaikkan, menurunkan, 
atau menangguhkan suatu beban. Ini tidak termasuk 'beban 
terpandu' seperti lift, dan perangkat penanganan mekanis 
berkelanjutan seperti konveyor.

Contoh peranti pengangkat meliputi:

• Mesin derek

• Kerekan (Hoists) 

• Pendongkrak

Alat Pengangkat

Ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan 
semua jenis alat tambahan dan peranti pengangkat.

Kapasitas Terpasang

Ini didefinisikan sebagai beban kotor maksimum yang dapat 
diangkat oleh peranti pengangkat dalam konfigurasi tertentu; 
umumnya digunakan untuk peranti pengangkat dengan cara 
yang sama seperti Batas Beban Kerja yang digunakan untuk alat 
tambahan pengangkat.

Muatan Kerja 'Aman' atau 'Aplikasi Khusus' (disebut 
sebagai SWL dalam kedua kasus) 

Jangan bingung dengan istilah Working Load Limit (WLL)

Safe Working Load (SWL) mengacu pada muatan maksimum 
(massa) yang dapat diangkat, diturunkan, atau ditangguhkan oleh 
alat pengangkat dalam kondisi layanan tertentu, dan ditentukan 
oleh orang yang kompeten. 

Dokumentasi

Tergantung pada standar yang sedang dikerjakan, produsen 

biasanya akan mengeluarkan sertifikat produsen, data pengujian 
atau pernyataan kesesuaian yang memberikan konfirmasi bahwa 
barang tersebut telah diverifikasi dengan pengujian atau verifikasi 
produk lain yang disyaratkan oleh standar. Batasan Muatan 
juga dicantumkan. Catatan: Informasi lebih lanjut mungkin juga 
diperlukan oleh undang-undang penegakan nasional yang sesuai.

Dokumen panduan seri LEEA 059 tersedia dari LEEA untuk 
memberikan detail lebih lanjut untuk dokumentasi dan penandaan.

7. Standar, Kode Praktik yang 
Disetujui dan Direkomendasikan 
(ACOP/RCOP) dan LEEA COPSULE
Standar adalah spesifikasi yang diterbitkan yang menetapkan 
bahasa umum dan berisi spesifikasi teknis atau kriteria tepat 
lainnya, dan dirancang untuk digunakan secara konsisten, sebagai 
aturan, pedoman, atau definisi.

Standar berlaku pada banyak bahan, produk, metode, dan layanan 
yang membantu membuat hidup lebih mudah dan meningkatkan 
keandalan serta efektivitas barang dan jasa.

Standar dirancang untuk penggunaan sukarela dan tidak 
memaksakan peraturan apa pun, namun banyak yang memiliki 
pengakuan sedemikian rupa, sehingga kepatuhan terhadapnya 
memberikan praduga kesesuaian dan sebagai status kuasi-hukum. 
Contohnya meliputi:

• Standar ISO (Standar internasional yang digunakan secara 
global)

• BS (Standar Inggris, standar jenis ‘nasional’)

Kode Praktik adalah serangkaian aturan tertulis yang 
menjelaskan bagaimana orang yang bekerja dalam profesi 
tertentu harus berperilaku, atau serangkaian standar yang 
disepakati oleh sekelompok profesional yang melakukan 
pekerjaan tertentu. Terdapat berbagai jenis Kode Praktik:

• ACOP (Approved Code of Practice)

• RCOP (Recommended Code of Practice)

• Kode Praktik 'perdagangan' atau 'profesional'

Kode Praktik yang Disetujui (ACOPs) diterbitkan oleh otoritas 
penegak hukum dengan persetujuan menteri pemerintah terkait 
dan dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan departemen 
pemerintah, organisasi bos dan karyawan, serta pendapat ahli di 
bidang subjek.

Kode Praktik yang Direkomendasikan (RCOP), meskipun tidak 
secara langsung dikeluarkan oleh otoritas hukum, kode ini juga 
didukung dan dibantu oleh badan-badan tersebut.

LEEA COPSULE adalah kode praktik yang direkomendasikan 
saat ini dalam edisi ke-9 (November 2019). Berbeda dengan 8 
edisi pertama COPSULE yang terutama didasarkan undang-
undang dan standar Inggris, edisi ke-9 didasarkan pada praktik 
terbaik industri atau undang-undang yang menawarkan tingkat 
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keamanan tertinggi yang memenuhi atau melampaui persyaratan 
minimum secara global. 

COPSULE menetapkan tolok ukur minimum untuk keselamatan, 
dan tingkat permainan yang setara bagi anggota LEEA untuk 
memastikan bahwa mereka dan panduan ini sepenuhnya sesuai.

Ada 8 persyaratan dasar COPSULE yang harus dipertimbangkan 
untuk semua kegiatan operasi pengangkatan:

1. Peralatan harus aman dan sesuai dengan tujuan yang 
dimaksudkan

2. Produsen dan pemasok harus memberikan informasi tentang 
penggunaan termasuk penggunaan peralatan mereka yang 
salah, termasuk perawatan dan pemeriksaan

3. Mereka yang memperoleh peralatan untuk digunakan orang 
lain di tempat kerja harus memastikan bahwa peralatan 
tersebut aman dan sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan

4. Kegiatan operasi pengangkatan harus direncanakan, diawasi, 
dan dilakukan dengan cara yang aman

5. Personel yang menggunakan peralatan harus terlatih dengan 
baik

6. Peralatan harus dipelihara dalam kondisi aman

7. Peralatan harus diperiksa dan diuji secara menyeluruh untuk 
mengecek apakah peralatannya aman digunakan

8. Data kesesuaian, pengujian, dan pemeriksaan harus disimpan 
sesuai dengan peraturan nasional

8. Mengelola alat pengangkat 
dalam bisnis

Seleksi dan pengadaan (informasi yang akan 
dipertukarkan antara pengguna dan pemasok)

Personel pengadaan bertanggung jawab untuk memilih peralatan 
yang paling sesuai dengan penerapan yang dimaksudkan. Hal 
ini memerlukan spesifikasi yang mencakup pemahaman penuh 
tentang peralatan, kondisi lingkungan penggunaan, tugas yang 
diperlukan, undang-undang dan standar yang sesuai. Pertimbangan 
juga harus diberikan pada kecerdasan umum pengguna peralatan 
dan pelatihan tambahan yang mungkin diperlukan.

Personel pengadaan harus mampu menghasilkan tender yang 
secara akurat mengidentifikasi persyaratan kinerja minimum dan 
mampu mengidentifikasi dan mengacu pada standar keamanan 
produk yang paling tepat. Peralatan harus dipilih berdasarkan 
kemampuannya untuk bekerja dengan aman di bawah semua 
kondisi penggunaan yang dapat diperkirakan, sebagaimana 
ditentukan oleh penilaian risiko, dan bukan hanya harga.    

Personel pengadaan harus kompeten untuk memahami 
spesifikasi teknis dan memastikan kesesuaian tujuan peralatan 
dengan membandingkan spesifikasi dengan spesifikasi pengadaan 
yang dinilai risikonya. 

Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan peralatan kerja 
menjelaskan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk 
membawa peralatan ke dalam setiap usaha harus memastikan 
bahwa peralatan tersebut memenuhi semua persyaratan 
kesehatan dan keselamatan penting yang berlaku. Kewajiban ini 
sering dipenuhi dengan memastikan bahwa dokumen yang benar 
disertakan dengan peralatan, dan peralatan tersebut ditandai 
dengan informasi yang diperlukan oleh standar dan undang-
undang yang sesuai. 

Daftar informasi berikut yang akan dipertukarkan secara khusus 
ditujukan untuk keselamatan peralatan tertentu dan tidak ada 
kaitannya dengan informasi komersial apa pun.

Verifikasi

Semua alat pengangkat harus memiliki kekuatan yang memadai, 
bahan yang baik, konstruksi yang baik, dan cocok untuk 
tugas yang harus dilakukan. Peralatan baru harus memenuhi 
persyaratan kesehatan dan keselamatan penting yang ditetapkan 
dalam undang-undang yang berlaku, standar produk jika 
tersedia, dan diterbitkan dengan dokumentasi kesesuaian yang 
dipersyaratkan. Dokumentasi ini sering digabungkan dengan 
hasil verifikasi dan secara bersamaan membentuk sebuah ‘akta 
kelahiran’ yang merupakan dokumen hukum penting. 

Verifikasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan 
prosedur yang digunakan oleh produsen atau Orang yang 
Kompeten untuk memastikan bahwa alat pengangkat memenuhi 
standar atau spesifikasi yang disyaratkan, memenuhi persyaratan 
hukum dan aman untuk dioperasikan. Ini termasuk uji muatan 
bukti, uji rusak sampel, uji non-destruktif, perhitungan, 
pengukuran, dan pemeriksaan menyeluruh.

Catatan: Untuk peralatan baru, metode verifikasi yang digunakan 
oleh produsen akan bergantung pada standar yang sedang 
digunakan. Beberapa peralatan tidak cocok untuk pengujian 
muatan bukti karena sifat bahan yang digunakan, mis., alat 
gantung tekstil. Beberapa item dirakit dari komponen yang 
diverifikasi dengan standarnya sendiri, sehingga tidak diperlukan 
pengujian lebih lanjut, mis., rantai gantung kelas 8 yang dirakit 
secara mekanis. Setelah digunakan, metode verifikasi yang 
digunakan adalah metode yang dianggap perlu oleh Orang 
yang Kompeten dalam mencapai kesimpulan mereka tentang 
kesesuaian dengan tujuan.

Faktor Keselamatan (FOS)

Praktik yang baik mensyaratkan bahwa setiap alat pengangkat 
harus memiliki faktor keamanan yang memadai yang terhitung 
dalam desainnya. Jika sesuai di masing-masing bagian 
terpisah, faktor keamanan minimum untuk barang tertentu 
direkomendasikan untuk digunakan dan hal ini tidak boleh 
dikurangi. Faktor keamanan digunakan untuk memungkinkan 
terjadinya benturan, keausan, pembebanan dinamis, dan kelebihan 
beban yang tidak disengaja, namun ini hanya faktor kontingensi 
dan tidak boleh digunakan secara sengaja dalam pekerjaan yang 
terhitung aman atau penerapan beban kerja aman. 

Orang yang kompeten perlu memberikan saran ketika terdapat 
beberapa faktor ekstrem yang terlibat dengan kegiatan operasi 
pengangkatan apa pun yang mungkin terjadi secara bersamaan, 
yang menyebabkan kemungkinan kegagalan. Dalam kasus 
semacam itu, orang yang kompeten akan memberi tahu apakah 
peralatan dengan nilai lebih tinggi perlu digunakan. 
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Kompatibilitas

Kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakan berbagai item 
alat pengangkat yang digunakan bersama. Setiap item peralatan 
harus ditempatkan dengan benar dan sejajar dengan item di 
sebelahnya. Informasi spesifik tambahan yang berkaitan dengan 
berbagai jenis peralatan dijelaskan di setiap bagian COPSULE.

Penggunaan termaksud

Ada banyak jenis alat pengangkat yang dapat digunakan dengan 
berbagai cara; oleh karena itu, penting bahwa informasi mengenai 
tujuan penggunaannya dijelaskan kepada pemasok dengan saran 
apa pun yang telah ditawarkan oleh orang yang kompeten. Detail 
potensi penyalahgunaan peralatan juga harus dijelaskan. 

Informasi yang akan dipertukarkan antara pengguna dan 
pemasok harus mencakup:

• Geometri dan total berat maksimum muatan yang akan 
diangkat

• Uraian mendetail dan/atau gambar muatan yang akan 
diangkat dengan memberikan semua dimensi utama yang 
memengaruhi kegiatan operasi pengangkatan dan metode 
pengangkatan yang dipertimbangkan, dengan penekanan 
khusus pada:

• Ruang utama 

• Ketinggian pengangkatan 

• Transportasi saat ditangguhkan 

• Manipulasi muatan yang ditangguhkan

• Pusat gravitasi 

• Selain itu, metode pengangkatan dan sarana pemasangan 
harus dinyatakan bersama dengan penghalang eksternal yang 
mungkin ditemui dalam penggunaan barang.

• Detail kondisi lingkungan yang merugikan seperti suhu 
ekstrem, kelembaban, serangan bahan kimia, atmosfer korosif

• Detail frekuensi penggunaan dan beban rata-rata sehingga 
laju tugas dapat ditetapkan

• Detail ke mana harus mengirim petunjuk pengoperasian 
dan dokumentasi hukum, termasuk informasi tentang 
pemeliharaan yang benar, penyimpanan dan batasan 
penggunaannya

Rekomendasi penandaan, penyimpanan, dan penanganan

Penandaan

Alat pengangkat harus ditandai dengan:

• WLL/SWL atau kapasitas terpasang

• Sarana referensi silang ID ke dokumentasi terkait

• Tanda lain yang mungkin disyaratkan oleh standar dan 
undang-undang 

Penandaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai, yaitu pelat, 
tab logam, label tekstil, dll., yang dilekatkan secara permanen atau 
dengan dicap langsung ke alatnya, lebih disarankan di bantalan 
tanpa muatan atau area tegangan rendah. Pengecapan ke area 
yang tertekan juga dapat diperbolehkan asalkan sifat mekanik 
komponen tidak terganggu secara signifikan. Jika sesuai, posisi 
dan ukuran pengecapan harus seperti yang ditunjukkan dalam 
standar yang sesuai.

Ketika sarana penandaan bisa hilang, informasi tambahan harus 
digunakan untuk menyampaikan informasi ini. Oleh karena itu 
disarankan bahwa tanda pengenal juga harus dipasang langsung 
pada peralatan sehingga jika alat penandaan asli terlepas, 
identitas tidak hilang, dan informasi lain dapat diperoleh dari 
dokumentasi terkait. Jika salah satu penandaan yang diperlukan 
hilang atau tidak terbaca, peralatan harus ditarik dari penggunaan 
dan dikembalikan ke Orang yang Kompeten agar diberikan 
penandaan ulang, atau jika perlu, agar diberikan verifikasi ulang 
sekaligus penandaan ulang.

Jika pengguna ingin menandai peralatan dengan informasi yang 
dapat diubah (mis., referensi lokasi pabrik, tanggal pengujian, 
dll.), disarankan untuk menggunakan tag yang berlawanan untuk 
menandai bahan peralatan yang asli.

SWL peralatan baru berbentuk dalam satuan metrik ton (t) atau 
kilogram (kg), atau satuan imperial Ton (T), dan Pound (lb). Aturan 
yang diterima secara umum adalah bahwa SWL kurang dari satu 
ton atau Ton, masing-masing ditandai dalam satuan kilogram atau 
pound.

Penyimpanan dan Penanganan

Penting untuk meminimalisir risiko kerusakan dan/atau 
kemerosotan performa alat pengangkat selama beroperasi, 
oleh karena itu penyimpanan merupakan elemen penting dalam 
pemeliharaannya. 

Secara umum, area penyimpanan harus kering, bebas dari 
kontaminasi dan polusi, serta tidak terkena suhu yang ekstrem. 
Setiap ulir dan permukaan mesin (mis., baut mata) harus 
dilindungi dan disimpan dengan hati-hati, karena sifat mesin ini 
sangat penting untuk integritas operasional peralatan. 

Peralatan yang dikembalikan ke penyimpanan dalam keadaan 
basah atau terkena zat lain yang dapat menyebabkan 
kemerosotan performa alat, harus dirawat dengan pemeliharaan 
khusus. Secara khusus, harus diingat bahwa larutan bahan kimia 
akan menjadi lebih pekat saat pelarut menguap, mis., asam lemah 
akan menjadi asam kuat. Dalam situasi ini, saran umumnya adalah 
membersihkan dan mengeringkan peralatan saat disimpan.

Area penyimpanan harus dikontrol dengan hati-hati tanpa adanya 
akses yang tidak sah.

Harus disediakan tempat sampah, rak, dll., dan yang boleh 
diletakkan di lantai hanyalah barang yang lebih berat.
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Persyaratan pemeliharaan dan pemeriksaan menyeluruh

Pemeliharaan

Alat pengangkat harus dirawat dengan baik dan aman agar dapat 
dioperasikan setiap saat. Ini adalah persyaratan legislatif umum. 
Praktik yang baik memerlukan pemeriksaan sebelum digunakan 
dan pemeriksaan sementara pada interval yang sesuai antara 
pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan sementara yang rutin 
harus dilakukan pada interval yang tepat untuk memastikan 
persyaratan hukum terpenuhi.

Pemeriksaan

Pemeriksaan ini sangat penting sebelum mengeluarkan peralatan 
untuk digunakan.

Pemeriksaan sementara harus dilakukan oleh Orang yang Kompeten. 
Untuk organisasi yang menangani peralatan dalam jumlah 
besar dan beragam, mungkin lebih ekonomis untuk berinvestasi 
dalam sistem kontrol terencana menggunakan serangkaian 
penyimpanan terkontrol, sistem kode warna, dll., informasi 
tentang sistem tersebut dapat dijelaskan oleh Anggota LEEA.

Pengguna diingatkan bahwa terlepas dari pemeriksaan 
sementara yang dilakukan, pemeriksaan ini diwajibkan oleh 
COPSULE untuk menguji semua alat pengangkat secara 
menyeluruh oleh Orang yang Kompeten pada periode yang 
diperlukan. Ini juga merupakan persyaratan hukum di banyak 
negara. Disarankan juga agar prosedur dilembagakan untuk 
memastikan bahwa rekomendasi produsen berkaitan dengan 
pemeliharaan rutin dilakukan.

Setelah selesainya pemeriksaan menyeluruh oleh Orang yang 
Kompeten, laporan pemeriksaan menyeluruh harus diterbitkan. 
Laporan ini harus disimpan dengan data untuk peralatan.

Pelatihan dan penggunaan yang aman

Tujuan umum dari praktik pengangkatan yang baik adalah untuk 
memastikan bahwa muatannya aman, dan ketika diangkat, 
muatannya sama amannya di udara seperti ketika masih di bawah.

COPSULE s1.8.1 (1-17) dan s1.9.1 (1-13) mencantumkan 
prosedur umum dan persyaratan pelatihan yang dapat 
disesuaikan untuk setiap kegiatan operasi pengangkatan terlepas 
dari jenis alat pengangkat atau metode pemasangan beban ke 
peranti.

Catatan penting:

• Operator dan supervisor harus cukup terlatih dalam 
penggunaan alat pengangkat aman yang digunakan.

• Operator dan supervisor hanya boleh menggunakan 
peralatan yang telah mereka terima pelatihan atau 
instruksinya, dan menggunakannya hanya sesuai dengan 
pelatihan dan instruksi tersebut. Harus diperhatikan bahwa 
dalam beberapa negara ini merupakan persyaratan hukum.

• Operator dan supervisor harus diberikan petunjuk 
pengoperasian yang diberikan oleh produsen atau pemasok, 
termasuk pembaruan yang berkaitan dengan penggunaan 
peralatan. 

• Komunikasi yang efektif sangat penting di mana beberapa 
operator bekerja sama. Isyarat tangan harus digunakan sesuai 
dengan standar di negara penggunaan alat, mis., Seri ISO 
16715, BS 7121-1 dan ASME B30.  

• Metode komunikasi apa pun yang diputuskan, 
komunikasi ini penting agar tidak ada risiko isyarat yang 
membingungkan atau disalahpahami

• Alat pengangkat tidak boleh diubah atau dimodifikasi dalam 
bentuk apa pun tanpa persetujuan produsen atau otoritas 
desain yang kompeten, dan jika demikian, maka alat tersebut 
harus diverifikasi ulang, diperiksa dan disertifikasi sebelum 
digunakan lebih lanjut

Supervisor Kegiatan Operasi Pengangkatan

Pelatihan Supervisor Kegiatan Operasi Pengangkatan, sementara 
mencakup poin-poin yang sama, kemungkinan akan memerlukan 
penekanan yang berbeda dari yang dijelaskan di atas. Pelatihan 
formal juga harus dilakukan, dan data akan disimpan bahwa 
Supervisor mencapai standar yang memuaskan.

Pembuangan peralatan

Pembuangan alat pengangkat merupakan tanggung jawab utama 
dari pemilik/pengguna akhir. Prinsip umum dari pesan LEEA 
menyatakan bahwa semua alat pengangkat harus dibuang secara 
bertanggung jawab, dan menghormati lingkungan.

Komponen baja dan mesin memiliki nilai sisa, sehingga ini adalah 
bentuk pembuangan terbaik. Komponen mesin derek terkadang 
dapat digunakan untuk pembuatan mesin baru. 

Yang menjadi masalah utama adalah sling sabuk (webbing) dan 
Sling bulat (round slings)yang tidak dapat didaur ulang. Masalah 
lain dengan sling jenis ini adalah jika tidak dihancurkan (dipotong) 
sebelum dibuang, gantungan ini sering kali dapat digunakan 
kembali ke layanan secara keliru.

Semua label dan tag ID harus dilepas dari item alat pengangkat 
sebelum dibuang.



©LEEA 2021 | Versi 1 - Maret 202110

(EUG) Alat Pengangkat - Panduan Pengguna Akhir (EUG Global)

9. Ringkasan
Standar, desain, proses verifikasi yang ketat, serta pemeliharaan, 
dan pemeriksaan alat pengangkat yang digunakan harus 
memberikan penggunaan yang aman dan memperkecil risiko 
terhadap manusia, pabrik, dan properti. 

Kami telah mempertimbangkan persyaratan hukum dari semua 
yang terlibat dengan alat pengangkat, khususnya pemilik dan 
pengguna akhir (pemegang tugas) alat pengangkat dan tugas 
mereka untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua 
orang yang menggunakan alat pengangkat dan terlibat dengan 
kegiatan operasi alat pengangkat.

Rekap persyaratan tugas pokok bos:

• Memastikan peralatan memenuhi setiap dan semua 
persyaratan kesehatan dan keselamatan yang penting

• Memastikan peralatan dipelihara dan diperiksa secara teratur

• Menyediakan peralatan dan sistem yang aman dan tanpa 
risiko terhadap kesehatan

• Memberikan informasi, petunjuk, pelatihan, dan pengawasan 
yang diperlukan kepada karyawan

• Memastikan peralatan untuk tugas dipilih dengan benar

Kami telah melihat beberapa detail lebih lanjut tentang bagaimana 
peraturan, standar, dan kode praktik dapat memberikan panduan 
dalam memenuhi persyaratan ini, namun yang lebih penting, 
pemilik dan pengguna akhir alat pengangkat akan memperhatikan 
bahwa dengan menggunakan anggota LEEA untuk membantu 
memenuhi kebutuhan mereka, dapat diyakinkan bahwa mereka 
berurusan dengan perusahaan berkemampuan tinggi, memiliki 
fasilitas yang memadai untuk pekerjaan yang mereka lakukan, 
dan bahwa personel mereka memiliki kualifikasi yang tepat dalam 
pekerjaan mereka.  Personel juga harus mengikuti penilaian ulang 
CPD (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) 3 tahunan untuk 
mendapatkan kemampuan dan pengakuan yang masih berlaku 
di semua kualifikasi LEEA yang dimiliki. Kartu TIM LEEA akan 
diterbitkan kembali kepada pemegang kualifikasi, hanya saat 
kriteria ini terpenuhi.  (Lihat gambar 1) 

10.  Saran bacaan lebih lanjut 

•  LEEA COPSULE (Kode Praktik Penggunaan Alat Pengangkat 
yang Aman) Edisi 9 -November 2019 ISBN 978-0-9930124-
0-2

•  ALAT PENGANGKAT – POCKET GUIDE PENGGUNA – 
Pocket Guide A6 diterbitkan oleh LEEA – www.leeaint.com

•  LEEA Guidance Document 072 - Peran dan tanggung jawab 
untuk memastikan keselamatan berkelanjutan dari alat 
pengangkat yang digunakan..

•  LEEA Guidance Document seri 059 – Dokumentasi dan 
penandaan

11.  Hak cipta dan informasi hukum 

Isi buku pegangan kursus ini disediakan untuk informasi umum 
saja. Meskipun dimaksudkan untuk mewakili standar praktik 
yang baik, buku ini tidak memiliki status hukum, dan kepatuhan 
terhadap buku ini tidak membebaskan Anda dari keharusan 
mematuhi persyaratan hukum apa pun. Meskipun kami 
melakukan upaya yang wajar untuk memberikan panduan yang 
akurat, kami tidak membuat pernyataan, jaminan, atau garansi, 
baik tersurat maupun tersirat, bahwa isi buku panduan kami dan 
interpretasi kami atas persyaratan tersebut akurat, lengkap, atau 
terkini. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka yang memiliki 
tugas khusus di bawah undang-undang untuk memastikan bahwa 
mereka memenuhi kewajiban yang dibebankan pada mereka.
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Catatan



©LEEA 2021 | Versi 1 - Maret 202112

(EUG) Alat Pengangkat - Panduan Pengguna Akhir (EUG Global)

Catatan



©LEEA 2021 | Versi 1 - Maret 2021 13

(EUG) Alat Pengangkat - Panduan Pengguna Akhir (EUG Global)

Catatan



©LEEA 2021 | Versi 1 - Maret 202114

(EUG) Alat Pengangkat - Panduan Pengguna Akhir (EUG Global)

 

Can you be sure if the person responsible 

A٤_٢٠٢١_LEEA_AW ٢.indd   ١ ٠٩:٥٦   ١٧/١١/٢٠٢٠

One less headache  
for 2021

Can you be sure if the person responsible 
for keeping your lifting equipment in a safe 
condition, is qualified to do the job? Don’t 
compromise, ask to see their Team Card 
and insist on a LEEA member.

When it comes to lifting operations, don’t let it become a headache,  
join forces with the winning team and insist on a LEEA member.  

LEEA is established across the world as the leading trade association  
for all those involved in the lifting industry. 

To find a LEEA member near you, or for information on how to join the Association, 
visit www.leeaint.com or email mail@leeaint.com

All LEEA Member companies have
• Proven standards of professionalism
• Access to LEEA technical support
• Trained staff holding TEAM cards
• Commitment to raising safety standards

A4_2021_LEEA_AW 2.indd   1A4_2021_LEEA_AW 2.indd   1 17/11/2020   09:5617/11/2020   09:56

 

Can you be sure if the person responsible 

A٤_٢٠٢١_LEEA_AW ٢.indd   ١ ٠٩:٥٦   ١٧/١١/٢٠٢٠

Catatan

Untuk mencari anggota LEEA yang ada di sekitar Anda, atau mencari informasi tentang cara bergabung 
dengan Asosiasinya, silakan kunjungi www.leeaint.com atau kirimkan email ke mail@leeaint.com
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Beban pikiran berkurang satu

Dapatkah Anda memastikan apakah 
orang tersebut bertanggung jawab untuk 
menjaga alat pengangkat Anda dalam 
kondisi aman dan memenuhi syarat untuk 
melakukan pekerjaan tersebut? Jangan 
berkompromi, mintalah untuk melihat 
Kartu Tim mereka dan mintalah dengan 
tegas kepada anggota LEEA.

Untuk mencari anggota LEEA yang ada di sekitar Anda, atau mencari informasi tentang cara bergabung 
dengan Asosiasinya, silakan kunjungi www.leeaint.com atau kirimkan email ke mail@leeaint.com

Saat membahas tentang kegiatan operasi pengangkatan, jangan biarkan hal itu 
menjadi beban pikiran, bergabunglah dengan tim pemenang dan mintalah kepada 

anggota LEEA. LEEA didirikan di seluruh dunia sebagai asosiasi perdagangan 
terkemuka untuk semua yang terlibat dalam industri pengangkatan.

Semua perusahaan anggota LEEA memiliki 
•  Standar profesionalisme yang terbukti 

•  Akses ke bantuan teknis LEEA 

•  Staf terlatih yang memegang kartu TIM 

•  Komitmen untuk meningkatkan standar keselamatan
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pencarian atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis 
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3 Ramsay Court, Hinchingbrooke Business Park, Huntingdon, Cambridgeshire, UK, PE29 6FY

Standar Pengangkatan di Seluruh 

EUG Pedoman Pengguna Akhir

FOU	 Sertifikat	Tingkat	Dasar

LAC	 Diploma	bidang	Alat	Bantu	Angkat

MLM	 Diploma	bidang	Mesin	Angkat	Manual

PLM	 Diploma	bidang	Mesin	Angkat	Listrik

BGC 	 Diploma	bidang	Jembatan	dan	Mesin	Derek

SUP	 Diploma	bidang	Struktur	Pendukung	untuk	Sistem	Hoist	dan	Derek	Ringan

MOB	 Diploma	bidang	Derek	Mobil

OSC 	 Diploma	bidang	Kontainer	Lepas	Pantai

Kursus lain yang tersedia dari LEEA

www.leeaint.com

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk memesan 
kursus pelatihan, silakan kunjungi www.leeeaint.com 
atau hubungi kami melalui email:  
academysupport@leeaint.com


